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Bahasan utama pada edisi ini adalah potensi dan peluang ekonomi tumbuhan berkhasiat obat. Pemilihan
tema tersebut tidak lepas dari kenyataan bahwa hutan di Indonesia kaya akan beragam jenis tumbuhan
berkhasiat obat. Bahkan, masyarakat yang bermukim di sekitar hutan telah menggunakan beberapa jenis
tumbuhan tersebut untuk pengobatan tradisional. Bagi masyarakat hutan di Manggarai, mereka terbiasa
menggunakan tumbuhan dari Famili Euphorbiaceae, Asteraceae dan Fabaceae guna mengobati sakit
pencernaan. Tak kalah pentingnya adalah tumbuhan Moringa oleifera Lamk atau dikenal dengan nama
lokal kelor. Diyakini bahwa tumbuhan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan kaya nutrisi
sekaligus berkhasiat obat. Dalam konteks lokal di Nusa Tenggara Timur, pengembangan dan pemanfaatan
kelor maupun jenis tumbuhan berkhasiat obat akan meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi isu-su
terkait kerawanan gizi. Selamat menyimak.

moringafarms.com

Gaya hidup sehat semakin popular dikalangan masyarakat modern dengan jalan memanfaatkan produkproduk herbal. Bahkan, pasar produk herbal semakin diminati oleh konsumen dalam dan luar negeri. Rilis
dari situs resmi Kementerian Perindustrian menyebutkan omzet produk herbal nasional mencapai Rp11
triliun pada 2011. Namun ketersediaan bahan baku menjadi salah satu kendala bagi pengembangan pasar
produk herbal tersebut.
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Kelor (Moringa oleifeira), Marungga
(Timor), Kelo (Gorontalo), Keloro (Bugis), Kawano
(Sumba) atau apapun sebutannya , merupakan
tumbuhan / tanaman yang tak asing lagi bagi
masyarakat timur termasuk Indonesia.
Kepopuleran tanaman ini tak lepas dari mitos yang
melekat padanya, hingga menjadi keyakinan
tersendiri bagi masyarakat di suatu daerah. Bahkan
di pesisir selatan Jawa Timur, tepatnya di Tulung
Agung, banyak masyarakat yang menjauhi tanaman
ini karena diyakini memiliki khasiat supranatural.
Banyak masyarakat di Indonesia juga meyakini hal
demikian, kelor dianggap memiliki khasiat sebagai
penangkal ilmu hitam, seperti teluh, santet, pelet,
dan sebagainya (Anonim, 2017).
Kesaktian kelor di beberapa tempat
diyakini karena kemampuannya mengalahkan
makhluk halus, tak terkecuali juga para jawara sakti
yang biasa mendapat kekuatan dengan bantuan
makhluk halus, juga termakan mitos tersebut dan
sangat yakin bahwa kesaktiannya akan hilang jika
berhadapan dengan daun kelor. Pengaruh mitos
bahwa daun kelor bisa untuk mengalahkan makhluk
halus telah merasuk begitu dalam ke benak
masyarakat nusantara (Anonim, 2014). Bahkan di

zaman yang modern ini kita masih bisa menjumpai
adanya daun kelor yang dipasang di atas pintu-pintu
rumah sebagai penolak bala. Dalam hal ini, daun
kelor diyakini memiliki kemampuan sebagai
penangkal roh halus (Naharin, 2017).
Beberapa kepercayaan lain yang muncul
tentang kelor bahkan sudah menjadi semacam
kearifan lokal, misalnya saja Orang Jawa
memantang membakar tanaman kelor, ternyata
terbukti menurut penelitian bahwa tanaman kelor
akan kehilangan unsur hara penyubur daun bila
dibakar (Endraswara, 2015). Di bagian lain
masyarakat, suku Bugis telah memanfaatkan
tumbuhan kelor setidaknya dalam tiga hal, untuk
pengobatan, bahan pangan, dan sebagai pestisida
botani (Muraqmi dkk., 2015).
Pro l Kelor
Kelor merupakan tanaman jenis pohon
berukuran menengah yang menggugurkan daun
(Sahmi, 1998). Kelor umumnya berkembang biak
dengan baik di ketinggian tanah 300-500 meter di
atas permukaan laut. Tinggi pohonnya sekitar 7-11
meter. Batang kayunya getas (mudah patah),
bercabang jarang, warnanya kelabu. Daun
majemuk, berbentuk bulat telur, berukuran kecil.
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Klasi kasi tanaman kelor (Moringa oleifera Lamk) adalah sebagai berikut: (Integrated Taxonomic Information
System, 2013; Syamsu Hidayat, 1991).

Sumber : www.quranic-healing.com
Gambar 1. Foto pohon, daun dan buah kelor.

Bunga berwarna putih kekuning-kuningan,
aromanya semerbak, dan bunganya tumbuh
sepanjang tahun. Buah kelor berbentuk segitiga
memanjang mirip kacang panjang, warnanya hijau
dan keras. Tanaman ini berasal dari daerah Asia,
Afrika dan Amerika (Harryana dkk., 2013).
Menurut Leone (2015), tanaman kelor
merupakan tanaman dengan pertumbuhan yang
cepat. Tanaman ini dapat tumbuh hingga tinggi 3
meter dalam waktu 3 bulan dan dalam beberapa
tahun dapat mencapai 12 meter apabila dibiarkan
tumbuh secara alami (diluar perkebunan atau
persemaian).
Khasiat Kelor Untuk Pengobatan
National Institute of Health (NIH) dalam
sebuah kesempatan pernah menyatakan “tanaman
ini (kelor) memiliki potensi untuk membantu
membalikkan berbagai masalah lingkungan yang
besar dan menyediakan banyak kebutuhan
manusia yang tidak terpenuhi” dan “tumbuh di
semua negara di dunia yang memiliki persentase
besar penduduk kurang gizi. Tanaman ini bisa
menyelamatkan jutaan nyawa”. Lebih lanjut NIH
menyatakan, kelor telah digunakan sebagai obat
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oleh berbagai keompok etnis asli untuk mencegah
atau mengobati lebih dari 300 jenis penyakit.
Tradisi pengobatan ayurveda India kuno juga
menggunakan kelor untuk penyembuhan 300 jenis
penyakit. Kelor memang sebuah anugrah dari alam
untuk kesejahteraan umat manusia (Krisnadi,
2012).
Oleh karena manfaatnya yang besar inilah
kelor mendapat julukan sebagai “pohon ajaib”
(Fuglie et al., 2001). Kelor merupakan tanaman
yang kaya akan nutrisi baik makro maupun mikro,
memiliki potensi tidak hanya sebagai sumber
nutrisi bagi produk pangan tetapi juga memberikan
efek farmakologi. Hal ini disebabkan oleh tingginya
kandungan senyawa bioaktif pada tanaman kelor.
Potensi ini memberikan peluang bagi industri
farmasi untuk menjadikan tanaman kelor sebagai
pengobatan alternatif berbahan baku alami
(Aminah dkk., 2015).
Pada masyarakat etnik Lauje Desa Tomini,
Sulawesi Tengah, kelor telah dimanfaatkan sebagai
obat asma. Daun kelor ditumbuk kemudian
dicampurkan dengan minyak tanah sedikit
kemudian dioleskan di belakang dengan
dada.Pucuk daun kelor untuk obat sakit mata,

pucuknya ditumbuk kemudian disentuhkan pada
mata yang sakit (Herawati dan yuniati, 2014).
Khasiat lain dari kelor yang belum banyak diketahui
diantaranya adalah untuk mengatasi penyakit
diabetes mellitus (Zulaikha dkk., 2017). Pada
bagian masyarakat lainnya yakni di Sumba Provinsi
NTT tanaman kelor digunakan sebagai obat herbal
untuk mengecilkan ari-ari, meningkatkan produksi
air susu dan kesehatan anak (Njurumana dan
Prasetyo, 2010).
Bukti Ilmiah Khasiat Kelor
Kelor terbukti secara ilmiah sebagai
sumber gizi berkhasiat obat. Semua bagian dalam
tumbuhan kelor seperti daun, akar, biji, kulit kayu,
buah, bunga dan polong dewasa, memiliki antitumor, anti-piretik, anti epilepsy, anti-in amasi,
anti-ulkus, anti-spasmodic, diuretic, antihipertensi, menurunkan kolesterol, anti-oksidan,
anti-diabetik, aktivitas hepatoprotektif, antibakteri, anti-jamur, sebagai stimulant kantung dan
peredaran darah. WHO juga menobatkan kelor
sebagai pohon ajaib, setelah melakukan studi dan
menemukan bahwa tumbuhan ini berjasa sebagai
penambah kesehatan berharga murah selama 40
tahun lebih di negara-negara termiskin di dunia
(Anonim, 2016).
Aktivitas antioksidan pada ekstrak daun
kelor juga dapat dimanfaatkan dalam sediaan hand
and body cream (Hardiyanthi, 2015). Akar daun
kelor juga terbukti secara ilmiah memiliki khasiat
sebagai anti-in amasi dan analgesic (Sashidara,
2009). Berdasarkan hasil penelitian Djamil (2017),
senyawa antioksidan yang terdapat pada ekstrak
daun kelor berupa senyawa avonoid, tannin,
saponin, steroid, dan vitamin. Senyawa fenolik dan
avonoid yang ada pada tanaman kelor memiliki
potensi atau berkorelasi dengan aktivitas
penangkapan radikal bebas (Erika dkk., 2014).
Hasil penelitian Tahir dan kawan-kawan (2016)
menunjukkan, daun kelor mengandung Vitamin C
dan -karoten dengan kadar vitamin C yaitu 7,96
mg/g dan kadar -karoten yaitu 3,31 mg/g.
Kandungan vitamin C kelor ini jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan kandungan vitamin C buah

jeruk atau strawberry yakni sekitar ± 50 mg/100g
atau sekitar 0,5 mg/g (Combs, 2008).
Penelitian tentang kelor (Moringa oleifera)
yang lainnya menunjukkan adanya senyawa
antimikrobia terdiri dari alkaloid, avonoid,
saponin, dan tanin yang merupakan senyawa
bioaktif berfungsi sebagai antimikrobia (Bukar et al.
2010). Menurut hasil penelitian Naiwu et al (2012)
biji kelor mempunyai sifat antimikrobia yang
mampu menghambat bakteri Salmonella, Shigella
spp, Enterobacter aerogenes dengan masing
penghambatan sebesar 15 mm, 12 mm, dan 11 mm.
Sementara itu menurut Syarif dan kawan-kawan
(2014), ekstrak biji kelor kering yang mampu
menghambat semua bakteri uji Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, dan Salmonella typhi.
Sedangkan menurut Fitriana (2017), komponen
kimia minyak atsiri memegang peranan penting
sehubungan dengan aktivitas minyak atsiri sebagai
antibakteri. Berdasarkan hasil penelitian Kayode
(2015) minyak atsiri pada biji kelor bersifat non
toksik sehingga aman dikonsumsi manusia.
Penelitian oleh Jaiswal dkk. (2009) menyatakan
daun kelor memiliki senyawa avonoid dalam
bentuk terpenoid. Senyawa ini sangat efektif dan
lebih aman dalam penurunan kadar gula darah
dibanding obat kencing manis yang biasa
diresepkan dokter.
Biji (polong) kelor mengandung + 38%
minyak yang mengandung vitamin E (0.01%) dan
beta karoten (0.014%) (Bhoomika dkk., 2007).
Vitamin E (tokoferol) merupakan salah satu
komponen yang terkandung dalam biji buah kelor.
Vitamin E merupakan suatu zat antioksidan yang
sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia karena
memiliki peranan penting dalam menjaga
keseimbangan sel dari radikal bebas dan
menghambat proses oksidasi (Amelia dkk., 2014).
Kelor juga dapat digunakan sebagai obat herbal
untuk penyembuhan hepatitis B. Menurut hasil
penelitian Wahyuni dan kawan-kawan (2013),
hepatitis dapat disembuhkan dengan ekstrak daun
kelor karena adanya kandungan zat kimia, seperti
minyak behen, minyak terbang, emulsin, alkaloida,
pahit tidak beracun serta vitamin A, B1, B2, dan
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C. Selain itu kelor juga mengandung lebih dari 90
nutrisi 48 jenis antioksidan 36 senyawa anti
in amasi yang terbentuk secara alami.
Fungsi Lingkungan Tanaman Kelor
Selain memiliki manfaat sebagai sumber
gizi dan obat untuk masyarakat secara luas, kelor
juga memiliki keunggulan lainnya terkait
kemampuan hidup dan daya tahannya pada
beberapa lokasi lahan yang kering atau miskin hara.
Menurut Amzu (2014), penyebaran Kelor
(Moringa oleifera Lam.) sangat luas pada berbagai
tipe habitat lahan kering, sehingga mudah ditanam
oleh siapa saja dan pada lahan kering mana saja.
Hasil penelitian Widiyono (2008) menunjukkan,
dari 10 jenis tanaman yang dicoba untuk konservasi
embung Leosama-Belu, Timor Barat, diketahui
tanaman lokal (kusambi, nitas, asam, kelor, johar,
jarak pagar, mahoni) terbukti lebih tahan kering
dibandingkan tanaman yang dikenal tumbuh cepat
(Gmelina arborea dan Acacia auriculiformis).
Berdasarkan hasil penelitian Petersen et al.
(2016) dan Yuliastri (2010) diketahui bahwa biji
kelor merupakan bahan alami baik dan berperan
penting dalam pengelolaan air untuk memperbaiki
kualitas air, seperti turbin di atas dan mereduksi
kadar logam berat. Salah satu bagian dari tanaman
kelor yaitu biji buah kelor dapat berperan sebagai
koagulan alami dalam mengatasi pencemaran air
limbah oleh pewarna sintetis (Isnan dan
Nurhaedah, 2017). Kelor juga dapat berfungsi
sebagai antimikroba untuk menjernihkan air
(Krisnadi, 2012).
Peluang Ekonomi Kelor
Tanaman kelor sebagai bahan pangan kaya
zat yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh,
sehingga mempunyai prospek bagus untuk
dikembangkan serta mempunyai nilai ekonomis
yang tinggi dan berpotensi untuk peningkatan
pendapatan masyarakat (Wasonowati dkk., 2016).
Tingginya kandungan senyawa bioaktif pada
t a n a m a n k e l o r, m e r u p a k a n p o t e n s i y a n g
memberikan peluang bagi industri farmasi untuk
menjadikan tanaman kelor sebagai pengobatan
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alternatif berbahan baku alami (Aminah dkk.,
2015).
Potensi kelor untuk diolah menjadi tepung
dari daunnya, telah mendorong CV. Pusaka Madura
di Kabupaten Sumenep untuk menjalin kerjasama
dengan agroindustri setempat yang beranggotakan
kelompok wanita tani di daerah sekitar untuk
mengolah produk makanan yang berbahan baku
tepung daun kelor yaitu kerupuk dan stik kelor
(Komariyah, 2015).
Terlepas dari mitos daun kelor, setidaknya
melihat manfaatnya untuk penyembuhan penyakit
membuat daun kelor memiliki nilai ekonomis yang
tinggi untuk diperdagangkan. Setidaknya, investor
Spanyol dan Tiongkok berminat untuk membeli
daun kelor dari Provinsi Nusa Tenggara Timur
(NTT). Saat ini penanaman kelor di NTT banyak
dilakukan oleh lembaga masyarakat seperti gereja,
dan juga dilakukan oleh pihak TNI yang telah
melakukan penanaman terutama di Kabupaten
Timor Tengah Utara seluas ±125 hektar (Anonim,
2014).
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Keanekaragaman Jenis
Tumbuhan Obat

DI TWA RUTENG
Oleh : Hariany Siappa

Pendahuluan
Tumbuhan memegang peranan penting
dalam kehidupan manusia. Ketergantungan
manusia akan tumbuhan nampak dari bentuk
pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan makanan,
bahan pakaian, bahan bangunan, bahan obatobatan serta bentuk pemanfaatan lainnya. Salah
satu bentuk pemanfaatan tumbuhan adalah sebagai
tumbuhan obat. Tumbuhan obat adalah seluruh
spesies tumbuhan yang diketahui mempunyai
khasiat obat dan salah satu kelompok tumbuhan
obat adalah tumbuhan obat tradisional yaitu spesies
tumbuhan yang diketahui atau dipercaya
masyarakat mempunyai khasiat obat dan telah
digunakan sebagai bahan baku obat tradisional
(Zuhud et al., 2004). Tumbuhan obat merupakan
tumbuhan yang bagian tumbuhannya (akar, batang,
daun, umbi, buah, biji dan getah) yang mempunyai
khasiat obat dan digunakan sebagai bahan mentah
dalam pembuatan obat modern (Suhirman, 1990).
Penggunaan tumbuhan obat telah dilakukan sejak
zaman nenek moyang, terbukti dengan adanya
naskah lama pada daun lontar Husodo (Jawa),
Usada (Bali), Lontarak pabbura (Sulawesi Selatan),
dokumen Serat Primbon jampi, Serat Racikan
Boreh Wulang nDdalem dan relief Candi
Borobudur yang menggambarkan orang sedang
meracik tumbuhan obat (Sukandar, 2006).
Suku Manggarai merupakan suku asli yang
mendiami daerah sekitar TWA Ruteng. Masih
tergolong tradisional dan memegang kuat adat
istiadat sehingga memiliki keterikatan dengan alam
sekitarnya. Alasan lainnya adalah bahwa lokasi ini
telah secara khusus dilaksanakan kegiatan
inventarisasi tumbuhan obat hutan melalui
wawancara terhadap tetua adat dan masyarakat

setempat yang mempunyai pengetahuan mengenai
tumbuhan obat (bagian yang digunakan, cara
pemakaian dan pemanfaatannya). Tanaman yang
dicatat tersebut kemudian dikoleksi, dibuat
herbarium, dikumpulkan dan dikirim ke Pusat
Penelitian Biologi-LIPI untuk diidenti kasi nama
latinnya. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu
untuk mengidenti kasi pemanfaatan tumbuhan
obat oleh Suku Manggarai di TWA Ruteng.
Keadaan Umum Lokasi TWA Ruteng
TWA Ruteng terletak di bagian barat Pulau
Flores yang secara administrasi pemerintahan
termasuk wilayah Kabupaten Manggarai dan
Manggarai Timur. Ditetapkan dengan Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 456/Kpts11/1993 tanggal 24 Agustus 1993 dengan luas
32.245,6 hektar. Pada tahun 1993 s.d. 1999, TWA
Ruteng dikelola oleh Proyek Konservasi Alam
Terpadu (PKAT) kemudian pengelolaannya
dilanjutkan oleh Balai Besar Konservasi Sumber
Daya Alam Nusa Tenggara Timur (BBKSDA NTT)
hingga saat ini berbatasan dengan 57 desa dan 9
kecamatan.
Karakter Sosial Budaya Suku Manggarai
Masyarakat sekitar hutan TWA Ruteng
merupakan masyarakat Suku Manggarai, dan
menyebut diri mereka sebagai Orang Manggarai.
Mereka mengakui memiliki satu budaya namun
memiliki beberapa bahasa yaitu bahasa Manggarai
Ruteng, Manus, Rembong dan Rongga Koe.
Namun apabila dua atau lebih Orang Manggarai
dari bahasa yang berbeda bertemu, maka bahasa
yang dipakai adalah bahasa Manggarai Ruteng
(Iswandono, 2007). Suku Manggarai termasuk tipe
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Gambar 2. Kelompok penyakit dan jumlah spesies tumbuhan obat yang digunakan

Gambar 1. Jumlah spesies tumbuhan obat>1 berdasarkan famili

masyarakat desa pertanian ladang. Karena
memiliki ciri tingkat homogenitas yang tinggi, mulai
dari mata pencaharian, sistem pengetahuan,
teknologi yang diterapkan, religi yang dianut,
organisasi sosial, kesenian maupun bahasa daerah
yang digunakan.
K e a n e k a r a g a m a n Tu m b u h a n O b a t
Berdasarkan Familinya
Spesies yang ditemukan berjumlah 67
spesies, 38 famili. Famili tumbuhan obat yang
pemanfaatannya lebih dominan dibanding yang lain
adalah Asteraceae (terdiri dari Emilia sonchifolia,
Bidens Sp., Gynura procumbus, Eupatorium
inulifolum, Vernonia cinerea), Fabaceae (terdiri
dari Caesalpinia sappan, Albizia procera, Albizia
lophanta, Erythrina orientalis) dan Euphorbiaceae
(terdiri dari Euphorbia hirta, Macaranga tanarius,
Jastropha curcas, Mallotus philippinensis, Ricinus
communis) masing-masing 5 spesies. Pemanfaatan
selanjutnya adalah spesies tumbuhan obat dari
famili Malvaceae sebanyak 4 spesies, lalu famili
Lauraceae, Menispermaceae, Poaceae masingmasing 3 spesies. Famili Lamiaceae, Moraceae,
Meliaceae, Rosaceae, Solanaceae, Zingiberaceae
masing-masing 2 spesies. Terdapat 25 famili yang
memiliki hanya 1 spesies yaitu Apocynaceae,
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Amaranthaceae, Arecaceae, Compositae,
Caryophyllaceae, Cannabaceae, Myristicaceae,
Dennstaedtiaceae, Equisetaceae, Loganiaceae,
Myricaceae, Orchidaceae, Oleaceae, Pedaliaceae,
Pittosporaceae, Polygonaceae, Phyllanthaceae,
Polygalaceae, Pentaphylacaceae, Rubiaceae,
Rutaceae, Schizaeaceae, Santalaceae, Urticaceae
dan Winteraceae. Tumbuhan obat tersebut
memiliki 49 khasiat. Selengkapnya tersaji pada
Gambar 1 di bawah ini.
Famili Euphorbiaceae merupakan
tumbuhan yang umum dijumpai di sekitar hutan
TWA Ruteng. Merupakan jenis tumbuhan
bergetah dan atau menghasilkan lilin. Biasa
disebut “kestuba” atau pohon merah. Famili
Euphorbiaceae sering digunakan Suku Manggarai
karena tumbuhan ini mudah diperoleh dan umum
digunakan Suku Manggarai, dapat dijumpai di
pekarangan rumah, kebun, tepi hutan, atau bahkan
tumbuh liar di jalan.
Suku Manggarai memanfaatkan satu
spesies tumbuhan untuk mengobati satu jenis
penyakit (fungsi tunggal) misalnya Caesalpinia
sappan untuk membersihkan ginjal, atau beberapa
jenis penyakit (fungsi majemuk) misalnya
Cryptocarya densi ora untuk mengobati disentri,
TBC, sakit pinggang. Terdapat 30 spesies

tumbuhan obat untuk fungsi tunggal dan 17 spesies
tumbuhan obat untuk fungsi majemuk.
Pemanfaatan Tumbuhan Obat
Suku Manggarai memanfaatkan aneka
ragam jenis tumbuhan yang ada disekitar tempat
tinggal mereka, tepi hutan, hutan, tepi sungai,
pekarangan, seperti tersaji pada Gambar 2 di bawah
ini. Pemanfaatan tumbuhan obat merupakan
warisan secara turun temurun. Suku Manggarai
lebih sering menggunakan spesies tumbuhan obat
yang dijumpai di sekitar rumah mereka,
meraciknya, dijadikan obat untuk mengobati jenis
penyakit tertentu dari pada menggunakan obatobatan modern.
Berdasarkan Gambar 2 di atas, tampak
bahwa sebagian besar Suku Manggarai yang berada
di sekitar TWA Ruteng, memanfaatkan tumbuhan
obat untuk mengobati penyakit saluran pencernaan
(usus buntu, sakit perut, muntaber, maag) dengan
jumlah spesies yang digunakan sebanyak 13 spesies
tumbuhan obat.
Suku Manggarai juga
memanfaatkan 12 spesies tumbuhan obat untuk
mengobati penyakit saluran pernapasan ( u, batuk,
TBC, masuk angin, nafas sesak, asthma), lever,
kanker dan diabetes.

Bagian Tumbuhan Obat yang Digunakan
Penggunaan tumbuhan sebagai bahan obat
o l e h m a s y a r a k a t s e k i t a r T WA R u t e n g
menggunakan seluruh bagian tumbuhan mulai dari
akar sampai daun. Bagian tumbuhan yang dominan
pemanfaatannya adalah daun (38%) dan yang
terkecil adalah buah yaitu 1% , seperti tersaji pada
Gambar 3 di bawah ini.

Gambar 3. Persentase bagian tumbuhan yang digunakan

Menurut Fakhrozi (2009), daun memiliki
regenerasi yang tinggi untuk kembali bertunas dan
tidak memberi pengaruh yang besar terhadap
pertumbuhan suatu tanaman meskipun daun
merupakan tempat fotosintesis. Pemanfaatan
bagian lainnya adalah kulit batang (34%), akar
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Tindakan konservasi yang dilakukan Suku
Manggarai
Suku Manggarai yang hidup di sekitar TWA
Ruteng merupakan masyarakat yang hidup selaras
dengan alam. Mereka memanfaatkan tumbuhan
yang ada disekitar tempat tinggalnya untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Tindakan
konservasi dilakukan baik secara sengaja maupun
tidak sengaja, agar tumbuhan yang mereka
butuhkan tetap terjaga keberadaannya. Tindakan
konservasi yang dilakukan masih terbatas pada
budidaya terhadap spesies tumbuhan yang
dianggap memiliki nilai penting karena menunjang
kehidupan mereka misalnya budidaya terhadap
tumbuhan obat. Kegiatan budidaya dilakukan di
kebun dan pekarangan rumah. Tindakan konservasi
secara tidak sengaja misalnya adanya aturan adat
yang melarang pemanfaatan sumberdaya di
kawasan tertentu. Larangan ini misalnya dilakukan
terhadap kawasan hutan yang biasa disebut sebagai
hutan larangan untuk melindungi spesies yang ada
di dalamnya, melindungi hutan yang tersisa
(misalnya akibat penebangan liar, kebakaran) dan
melindungi sumber mata air.
Penutup
Suku Manggarai memanfaatkan 67 spesies
dari 38 famili tumbuhan obat untuk memenuhi
kebutuhan kesehatan hidup mereka. Famili
Euphorbiaceae, Asteraceae dan Fabaceae
merupakan famili tumbuhan obat yang sering
digunakan masyarakat untuk menyembuhkan
penyakit dan sebagian besar Suku Manggarai yang
berada di sekitar TWA Ruteng, memanfaatkan
tumbuhan obat untuk mengobati penyakit saluran
pencernaan (usus buntu, sakit perut, muntaber,
maag) dengan jumlah spesies yang digunakan
sebanyak 13 spesies tumbuhan obat.
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Cara Membuat

DINDING BEBAK GEWANG

| FOKUS |

(10%), seluruh bagian tanaman (6%), batang (4%),
umbi (3%) dan getah (3%). Cara pengelolaan dan
pemakaiannya bervariasi ada yang diminum,
dimakan, ditempelkan di bagian tubuh yang sakit,
diteteskan, dioleskan dan lain sebagainya.

dan Kebutuhan Masyarakat
Terhadap Dinding Bebak Gewang
Oleh : Sigit Baktya Prabawa
Pendahuluan
Sudah sejak lama masyarakat Nusa
Tenggara Timur (NTT) termasuk di dalamnya
masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan
(TTS) mengenal bebak Gewang sebab bebak
Gewang ini memiliki berbagai kegunaan dan sangat
lazim digunakan untuk bahan komponen rumah
mereka seperti untuk dinding, plafon, latah, panel
resepsionis, sekat, latah, rak, pagar dan lain-lain
(Prabawa, 2017).
Dalam keseharian masyarakat sering
menyebutkan bebak itu sebagai lembaran yang
disusun atau dibuat dari untaian pelepah dari daun
gewang. Dengan pengertian semacam ini
masyarakat ada juga yang menyebutnya bebak
sebagai Piku. Namun banyak juga yang mengatakan
bahwa bebak itu adalah pelepah daun gewang.
Pelepah gewang dalam wujud siknya
merupakan suatu tangkai daun dari tumbuhan
sejenis palem yang umumnya tumbuh tanpa
melalui proses budidaya di kawasan hutan maupun
di lahan masyarakat di wilayah NTT termasuk di
dalamnya Kabupaten TTS.
Menurut van Steenis (2003) ada dua jenis
pohon palem yakni jenis palem kipas seperti
misalnya pohon Gewang dan Lontar dan jenis
palem menyirip seperti misalnya pohon Kelapa.
Gewang termasuk palem kipas yang batangnya
berakhir pada tongkol bunga terminal yang sangat
besar berbentuk malai bercabang banyak yang
bunganya berkelamin dua. Pohonnya berbatang
tunggal dengan tinggi dapat mencapai 30 meter,
pertumbuhannya lambat dan setelah berbunga
lambat laun mati atau bersifat monokarpik. Panjang

pelepah atau tangkai daunnya dapat mencapai 7 m.
Menurut Naiola dkk. (2007) diameter pohon
Gewang dalam populasi alam di Timor dapat
mencapai sekitar 95 cm.
Gewang yang dikenal dengan nama botani
Corypha utan LAMK. dari Famili Arecaceae (suku
pinang-pinangan) dan dari Ordo Arecales memiliki
berbagai macam sebutan nama menurut daerahnya
antara lain disebut: Tune (Timor), Boro (Sabu),
Ibus (Aceh), Gebang (Jawa & Sunda), Silar
(Manado), Laju (Bima), Burung/Iwes (Sumba),
Katawu pokang (Solor), Polah (Alor), Kedibu
(Flores/Larantuka), Hanunute (Seram), Siger
(Buru), Tula (Rote) dan lain-lain (Heyne, 1984).
Secara global penyebaran Gewang mulai
dari daerah Assam (India), Indochina, Malaysia,
Indonesia, Filipina, Papua Nugini hingga ke
Australia (Heyne, 1987; Anonim, 2014 & 2015;
Hadi dkk, 2010). Sedangkan di NTT penyebaran
yang luas dan sikni kan menurut Naiola dkk (2007)
meliputi pulau-pulau antara lain Pulau Timor,
Sumba dan Flores sedangkan pulau-pulau lainnya
relatif kecil.
Untuk Kabupaten TTS sendiri Gewang
banyak dijumpai di dataran rendah antara lain di
Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan
Amanuban Timur, dan Kecamatan Toeanas.
Namun demikian di kecamatan lainnya masih bisa
dijumpai khususnya di dataran rendah.
Kebutuhan Masyarakat Akan Bebak
Kabupaten TTS merupakan salah satu
kabupaten yang berada dalam Provinsi NTT.
Kabupaten ini berada di tengah-tengah Pulau

WARTA

Edisi XI No.2 Agustus 2018

11

Timor dengan luas sekitar 3.955,36 Km2 yang
terdiri dari 32 kecamatan. Sekitar 30%
penduduknya berada pada masyarakat kelas bawah
(BPS, 2017).
Keadaan sosial masyarakat Kabupaten TTS
tergambar dari kondisi rumah tangga atau
bangunan rumah mereka dimana kira-kira 8,31%
memiliki luas lantai lebih besar atau sama dengan
19 m2, yang memakai kayu bakar untuk memasak
90,98%, yang rumahnya beratap seng 70,47%, yang
rumahnya berlantai tanah 87,2%, yang rumahnya
berdiding tembok 29,95% dan yang rumahnya
memakai kloset leher angsa 38,57% (BPS, 2017).
Keadaan sosial masyarakat Kabupaten TTS
berdasarkan keadaan bangunan rumahnya,
masyarakat Kabupaten TTS yang rumahnya
berdinding tembok sekitar 30%, dan masyarakat
Kabupaten TTS yang rumahnya berdinding bukan
tembok adalah sekitar 70%. Sementara hasil
pengamatan di lapangan memperlihatkan bahwa
bangunan rumah masyarakat terdiri dari tiga
macam yakni berdinding tembok, berdinding
separuh tembok dan separuh bebak serta
berdinding yang seluruhnya bebak. Dari hasil
pengamatan juga diperoleh data bahwa sekitar 70%
dari rumah penduduk di Kabupaten TTS adalah
menggunakan dinding bebak. Hingga tahun 2016
sebagian besar masyarakat Kabupaten TTS
umumnya masih sangat akan bebak untuk dinding
rumah mereka. Bebak yang digunakan untuk
dinding rumah masyarakat ini berasal dari pelepah
atau tangkai daun dari jenis pohon Gewang.
Masyarakat Kabupaten TTS menggunakan bebak
karena harganya cukup murah, mudah didapatkan
dan mudah dalam pemasangan dinding serta tidak
memerlukan biaya dan tenaga terampil. Masyarakat
yang perekonomiannya mulai membaik biasanya
akan beralih dari rumah dengan dinding bebak ke
rumah yang berdinding tembok (Gambar 1).
Bebak dijual oleh pengusaha-pengusaha
kayu yang berada di kota Soe (Ibukota Kabupaten
TTS) dengan harga 1 piku/lembar Rp 7.500,- dan 1
ikat Rp 35.000,-. 1 piku/lembar isinya 9 sampai 12
pelepah, dengan panjang 2 – 2,5 meter, dan lebar 20
– 25 cm, sedangkan 1 ikat ada 5 piku/lembar bebak.
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Gambar 1. Masyarakat ini beralih dari
rumah berdinding bebak (kanan), ke rumah
berdinding tembok (kiri).

Harga di tingkat produsen Rp 3.000,- sampai Rp
4.250,- per piku/lembar, tidak termasuk harga
transportasi ke Soe (Harga tahun 2018).
Sebagian besar masyarakat Kabupaten TTS
masih menggunakan bebak untuk dinding
bangunan sehingga permintaan akan bebak
tinggi. Seorang pedagang bebak dapat menjual 1
(satu) ret truk dalam waktu satu minggu. Namun
demikian penjual bebak lain dapat menjual 1
(satu) ret bebak dalam waktu 2-3 minggu.
Pembuatan Dinding Bebak
Hasil pengamatan di lapangan khususnya
di Kabupaten TTS memperlihatkan bahwa ada dua
kelompok masyarakat yang melakukan pembuatan
dinding bebak dari pelepah Gewang. Kelompok
masyarakat pertama membuat dinding bebak
tersebut untuk keperluan sendiri dan kelompok
masyarakat kedua membuat dinding bebak untuk
dijual. Namun demikian secara prinsip tidak ada
perbedaan teknik pembuatan dinding bebak.
Bebak yang dijual umumnya bahannya pilihan dan
hasilnya lebih rapi.
Dalam membuat dinding bebak dari
pelepah Gewang ini diperlukan bahan dan
peralatan. Bahan yang diperlukan antara lain
pelepah Gewang, bambu dan tali dari daun

Gambar 2. Pohon Gewang Muda (kiri) dengan pelepah yang lebih panjang dari pohon Gewang yang tua (kanan).

Gewang. Adapun peralatan yang diperlukan
meliputi parang, kapak dan meteran.
Bahan
Bahan utama adalah berupa pelepah daun
dari pohon Gewang yang masih muda. Pohon
Gewang yang masih muda umumnya memiliki
ukuran tangkai atau pelepah yang lebih panjang dan
berdiameter yang agak kecil. Semakin tua pohon
Gewang maka pelepahnya semakin pendek dan
diameter pelepahnya semakin besar. Diameter
pada pangkal pelepah lebih besar dari pada bagian
ujungnya. Gambar 2 menyajikan perbedaan pohon
Gewang Muda dan pohon Gewang Tua.
Pelepah gewang diambil dari pohon
gewang muda pada waktu daunnya sudah kering

Gambar 3. Pelepah dari pohon Gewang muda yang sudah kering
dan siap untuk dikerjakan menjadi dinding bebak.

dan pelepah umumnya berwarna kuning. Pelepah
tersebut kemudian diikat dan dikering-anginkan
untuk siap diproses menjadi dinding bebak
(Gambar 3).
Bahan pembantu meliputi bambu dan tali
dari daun gewang. Bambu digunakan sebagai jarum
yang berfungsi untuk mengikat antara pelepah yang
satu dengan yang lainnya. Bambu dipotong-potong
dan diraut seperti tusuk sate dengan ukuran sekitar
kelingking jari tangan (Gambar 4). Panjang bambu
sama dengan lebar unit dinding bebak yang akan
dibuat ditambah 5 cm. Kalau lebar unit dinding
bebak direncanakan 20 cm maka panjang paku
sekitar 25 cm. Jumlah bambu yang digunakan
biasanya dua atau tiga tergantung panjang unit
dinding bebak yang akan dibuat. Tali dari daun

Gambar 4. Dari kiri ke kanan: papan untuk alas, kapak, bambu, parang
dan pemukul.
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Penutup
Sebagian besar masyarakat di Kabupaten
TTS sangat membutuhkan bebak untuk keperluan
dinding rumah mereka, oleh sebab itu Pemerintah
Provinsi NTT dan Pemda Kabupaten TTS perlu
mengambil langkah-langkah kebijakan untuk
melestarikan pohon Gewang agar keperluan
terhadap dinding bebak Gewang ini akan tetap
dapat terpenuhi.
Tulisan ini memaparkan cara pembuatan
dinding bebak yang sederhana dan dapat dilakukan
oleh masyarakat. Hasil pembuatan dinding bebak
dapat dijual atau dipakai sendiri. Penelitian lebih
lanjut diperlukan untuk memperoleh dinding
bebak yang kuat, awet, dan murah.
Gambar 5. Dinding bebak yang sudah diikat dan dijual di kios (kiri) atau di jual depan rumah masyarakat pembuat bebak (kanan).

Gewang digunakan untuk mengikat 5 unit dinding
bebak menjadi satu kesatuan.
Peralatan
Peralatan yang diperlukan dalam membuat
dinding bebak ini antara lain: parang, pemukul dari
kayu dan alas papan kapak serta meteran (opsional)
(Gambar 4). Parang digunakan untuk merapikan
pelepah dan untuk membuat takik ketika
pelepahnya melengkung atau bengkok (tidak rata).
Papan alas untuk mengalas tempat jarum agar pada
saat memukul tidak tertancap ke dalam tanah.
Pemukul untuk memukul pelepah agar berihimpit
menjadi satu. Kapak untuk merapikan pangkal dan
ujung unit bebak/piku.
Cara Pembuatan Dinding Bebak
Adapun cara pembuatan dinding bebak dari
pelepah Gewang adalah sebagai berikut:
• Mula-mula jarum bambu yang sudah dipotong
dan diruncing ujungnya berjumlah 3 buah
ditancapkan pada pelepah pertama.
• Selanjutnya meletakan pelepah kedua di atas
jarum bambu dengan posisi pangkal dari pelepah
pertama bertemu dengan ujung dari pelepah
berikutnya. Hal ini dilakukan agar ketebalan
didinding bebak menjadi lebih seragam.
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• Mengulangi kegiatan tersebut di atas tidak
mungkin lagi menambahkan pelepah pada jarum
bambu.
• Selanjutnya setiap lima unit dinding bebak yang
sudah jadi diikat dengan tali daun gewang.
• Dinding bebak gewang siap dijual atau dipakai
sendiri.
Untuk keperluan sendiri masyarakat dapat
membuat dinding bebak secara pribadi (Gambar
6). Bebak tidak perlu ditali jika dipakai sendiri.
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Gambar 6. Masyarakat di Kabupaten TTS sedang membuat
dinding bebak untuk keperluan sendiri.
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Filosoﬁ Di Balik Uniknya
Adat Merariq (Kawin Lari)
Masyarakat Adat Sasak di Kampung Sade
Oleh : Erlynda Kumalajati
Pendahuluan
Bagi orang awam, kawin lari selalu
dikonotasikan secara negatif. Tapi, tidak bagi
masyarakat Kampung Sade di Desa Rembitan,
Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Kawin lari justru menjadi syarat bagi pemuda yang
ingin mempersunting pemudi di Kampung Sade.
Di Kampung adat yang sampai hari ini masih
memegang teguhnya warisan budaya leluhur
mereka selama kurang lebih 600 tahun, menjadikan
kawin lari atau dikenal dengan Merariq sebagai
salah satu prosesi adat yang harus dilalui bagi
pemuda-pemudi yang ingin menikah. Di balik adat
merariq terkandung makna loso yang mulia.
Sebelum pembahasan tentang loso dari adat
merariq, penulis akan memaparkan proses dari
Adat Merariq ini.
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Proses Adat Merariq
Proses dari Adat Merariq cukup unik.
Sebab hampir semua warga dari Kampung Sade
(suku Sasak) melakukan perkawinan dengan
sesama warga setempat yang masih memiliki
hubungan kekerabatan. Hal tersebut dilakukan
dengan tujuan utama untuk menjaga kemurnian
suku mereka. Walaupun begitu ada pula beberapa
orang yang menikah dengan warga dari luar
Kampung Sade. Selain menjaga kemurnian suku,
kawin dengan sesama warga di Kampung Sade
dapat mengurangi biaya perkawinan.
Dalam website suarantb.com, ada
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila
seorang warga mengawini seseorang dari luar
Kampung Sade, terutama kalau pengantin prianya
berasal dari luar Kampung Sade. Salah satunya,
pengantin pria harus menyiapkan maskawin yang

cukup besar agar dia dapat mempersunting gadis
asal Kampung Sade. Paling tidak berupa dua ekor
sapi atau kerbau (Anonimous, 2016). Oleh karena
itu, banyak warga Kampung Sade yang memilih
mengawini sesama warga kampungnya sendiri.
Proses Adat Merariq diawali dengan
“membawa lari” atau “menculik” perempuan ke
luar rumah tanpa sepengetahuan orang tua
perempuan. Ini cukup sulit dilakukan mengingat
tata ruang dari rumah adat Sasak menempatkan
kamar anak perempuan berada dalam pengawasan
ketat orang tuanya. Maka dibutuhkan strategi untuk
melakukan “penculikan” tersebut. Strategi yang
sering digunakan oleh calon mempelai perempuan
adalah dengan berpura-pura pamit mengambil air
dengan membawa ember.
“Penculikan” terjadi ketika calon mempelai
perempuan berjalan menuju tempat yang
dijanjikan untuk bertemu dengan calon mempelai
pria dari lokasi pompa air umum atau sumber air di
mana calon mempelai perempuan meninggalkan
embernya. Calon mempelai perempuan kemudian
dibawa ke tempat persembunyian oleh calon
suaminya sebelum pihak pria mengirim salabar.
Tempat persembunyian tersebut telah diatur
sebelumnya bersama dengan keluarga besar calon
mempelai pria. Jadi ember merupakan barang yang
sangat penting bagi proses adat Merariq pada tahap
ini. Dulu pelaku merariq masih menggunakan
kekuatan magis untuk memanggil gadis pujaannya
secara gaib dari tempat yang cukup jauh untuk
meminimalisir tertangkapnya pelaku merariq oleh
masyarakat pada saat proses penculikan (Salehudin,
2008).
Salabar adalah pemberitahuan
“penculikan” kepada pihak keluarga calon
mempelai perempuan. Salabar disampaikan
kepada kepala desa/dusun di mana keluarga calon
mempelai perempuan bertempat tinggal. Salabar
berisi tentang peristiwa “penculikan”, kapan
kejadiannya, dan siapa yang akan bertanggung
jawab atas peristiwa tersebut, yang kemudian
dijadikan dasar untuk rembuk keluarga (Satriani,
2012). Setelah menerima kabar “penculikan”, pihak
perempuan mempersiapkan diri menerima

Gambar 1. Ember yang banyak berjasa pada proses adat Merariq saat ini
(Sumber gambar: dokumentasi pribadi)

kedatangan perwakilan pria untuk menentukan
besarnya denda adat yang harus dibayar pihak pria
karena telah membawa kabur anaknya.
Pembayaran denda adat dinamakan Ajikerama
Desa. Setelah terjadi kesepakatan besaran
Ajikerama Desa yang harus dibayarkan, proses
merariq dilanjutkan ke tahap Mbait Wali. Dalam
Mbait Wali ditentukan siapa yang akan menjadi
wali dalam akad nikah nanti.
Prosesi perkawinan adat Sasak sendiri
harus melalui beberapa tahap. Pertama adalah
prosesi sorong serah yang merupakan prosesi
perkawinan adat. Sorong serah dihadiri keluarga
dari kedua belah pihak, tokoh masyarakat, kepala
dusun, pemuka agama dan masyarakat sekitar.
Setelah sorong serah, perkawinan dikukuhkan
secara agama Islam.
Prosesi selanjutnya adalah Mbait Janti.
Mbait Janti merupakan prosesi penentuan besaran
biaya yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak
dan dilakukan setelah perkawinan secara agama
Islam. Setelah resepsi perkawinan digelar, kedua
mempelai yang mengenakan pakaian adat Sasak
diarak keliling dusun/desa dengan diiringi gendang
belek, semacam alat musik trandisional masyarakat
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Sasak. Prosesi ini disebut Nyongkolan yang
bertujuan untuk mengumumkan kepada kalayak
umum bahwa keduanya telah sah menikah sebagai
pasangan suami istri. Keseluruhan prosesi
perkawinan Adat Sasak ditutup dengan balik
tampak. Balik tampak merupakan forum
silaturahmi di antara pengantin perempuan dengan
keluarga laki-laki (Satriani, 2012).

Gambar 2. Prosesi Nyongkolan pada adat Merariq
(Sumber gambar: https://jannahsanusi89.wordpress.com/2013/12/
20/upacara-adat-merarik-suku-sasak/)

Sanksi Adat Untuk Pelanggaran Terhadap
Adat Merariq
Seperti halnya adat lainnya, pelanggaran
terhadap adat Merariq membawa konsekuensi
hukum adat. Salah satunya adalah melalui
mekanisme di luar pengadilan. Mufakat karma
waris, setiap peristiwa perkawinan merariq pertama
kali yang dilakukan adalah dengan memaklumkan
peristiwa tersebut kepada keluarga (Gustanto,
2012). Selain itu, penyelesaian adat terhadap
sengketa juga dapat dilakukan melalui Kerama Adat
Kampung-Penghulu Kampung di mana kepala
kampung mendatangi pihak-pihak yang
bersengketa secara terpisah untuk mendengarkan
kehendak masing-masing dan penyelesaian melalui
Kepala Desa (pemusungan) di mana ia memimpin
acara pertemuan dan meminta para pihak yang
bersengketa untuk menyampaikan kehendaknya.
Menurut pandangan penulis, sebenarnya momen
tersebut adalah momen yang tepat untuk
penyelesaian sengketa berbasis ekologi di mana
sanksi bisa dikaitkan dengan pelestarian alam,
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seperti sanksi menanam pohon sejumlah yang
disepakati, baik itu pada lahan adat maupun lahan
milik. Hanya saja sampai saat ini, penulis belum
menemukan laporan atau referensi yang
menunjukkan adanya sanksi yang berbasis ekologi
pada penyelesaian adat, baik itu adat Merariq
ataupun adat lainnya.
Filoso Di Balik Adat Merariq
Kawin lari sering disalahartikan secara
negatif oleh masyarakat umum. Alih-alih
berkonotasi negatif, adat Merariq mempunyai
makna loso yang mulia. Adat Merariq
mempunyai memiliki tujuan dan makna loso
yang sangat mulia, baik bagi sang pemuda atau gadis
yang hendak Merariq (Cyril, 2017). Adat kawin lari
bermakna pria yang akan mengawini gadis
pujaannya dengan cara “menculiknya” dari rumah
si gadis dianggap sebagai seorang kesatria dan
pejuang. Keberanian dalam bertindak melarikan
sang kekasih dianggap sebagai tanda kesatria karena
dengan melarikan gadis yang hendak dikawininya
berarti ada usaha yang dilakukan sang lelaki alihalih mengawini seorang gadis dengan cara melamar
atau meminta. Mengawini seorang gadis dengan
cara melamar seperti yang biasa dilakukan
masyarakat umum dianggap masyarakat Kampung
Sade sebagai tidak kesatria. Alih-alih memuliakan,
justru dianggap meremehkan perempuan.
Anggapan meremehkan perempuan didasarkan
pada persepsi bahwa perempuan dianggap seperti
barang yang diperjualbelikan. Terlebih lagi sampai
adanya tawar menawar uang pisuke atau uang
pengantar dari pihak pria kepada pihak perempuan.
Satriani (2012) berpendapat bahwa nilainilai adat dalam masyarakat Adat Sasak
menempatkan kaun perempuan pada kedudukan
yang cukup tinggi. Meski demikian, pada
praktiknya kini telah mengalami pergeseran dan
terjadi simpli kasi. Pada awalnya, makna nilai-nilai
adat justru menjadi benteng perlindungan bagi
perempuan. Namun dalam praktiknya adat
Merariq mengalami degradasi makna.
Sebagian dari pasangan muda memilih
untuk melakukan tradisi kawin lari ini karena tidak

adanya restu dari orang tua dan perbedaan sosial.
Ketiadaan tradisi pendidikan pra nikah dalam Adat
Sebagian dari pasangan muda memilih untuk
melakukan tradisi kawin lari ini karena tidak adanya
restu dari orang tua dan perbedaan sosial.
Ketiadaan tradisi pendidikan pra nikah dalam Adat
Sasak juga memperparah kondisi tersebut. Calon
pasangan suami istri usia dini yang tidak didukung
oleh pendidikan serta tidak siap secara nansial
sering menjadi pemicu tingginya angka perceraian,
terutama di Lombok Timur (Satriani, 2012).
Bahkan, sebagian besar pasangan kekasih di
Kampung Sade menikah tanpa memikirkan
bagaimana kelanjutannya kehidupan mereka
setelah menikah. Dengan kata lain, tidak ada
perencanaan dalam kehidupan setelah nikah.
Padahal faktor ekonomi menjadi salah satu yang
cukup berpengaruh memicu perceraian. Menurut
Satriani (2012), di sinilah letak pentingnya
dukungan pendidikan secara menyeluruh baik
secara adat budaya, formal dan agama. Supaya nilainilai tersebut dapat ditempatkan secara
proporsional. Dengan penempatan nilai-nilai, baik
secara adat budaya, formal dan agama, secara
proporsional, maka angka perceraian diharapkan
bisa menurun. Lebih jauh lagi, secara budaya,
praktik adat Merariq akan tetap bertahan
otentisitasnya dan tidak mengalami pemerosotan
makna.
Kesimpulan
Di balik keunikan adat merariq,
terkandung makna dan loso yang mulia. Di
antaranya, yaitu kekesatriaan dari calon mempelai
pria dan penempatan kaun perempuan pada posisi
yang tinggi dalam perkawinan dan kehidupan
masyarakat adat. Seiring perkembangan zaman,
terjadi kemerosotan makna dari adat merariq di
mana adat kawin lari ini dimanfaatkan untuk
menghindari ketidak setujuan orang tua atas
rencana perkawinan anaknya serta perbedaan
status sosial dari kedua belah pihak pelaku merariq.
Hal tersebut diperparah dengan ketiadaan tradisi
pendidikan pra nikah dalam Adat Sasak dan tidak
ada perencanaan dalam kehidupan setelah nikah.

Sehingga penempatan secara proporsional nilainilai adat merariq, baik secara adat budaya, formal
maupun agama, perlu dilakukan untuk
menurunkan angka perceraian dan mencegah
terjadinya degradasi makna dari adat merariq itu
sendiri.
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Tanaman Obat untuk Mengatasi

DISMENOREA
Oleh : Lisna Efiyanti
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, Bogor

Pendahuluan
Kekayaan biodiversitas Indonesia
merupakan sumberdaya yang potensial untuk
dikembangkan, salah satunya termasuk tumbuhan
obat. Potensi tanaman obat di Indonesia dinilai
cukup tinggi, dikarenakan bahan baku tanaman
obat banyak tersebar baik di hutan dan lingkungan
sekitar kita. Mayoritas tanaman obat ini banyak
yang belum termanfaatkan dan dibudidayakan
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dengan maksimal, hanya sekitar 20 % yang telah
dibudidayakan sampai saat ini (Nugroho, 2010).
Penggunaan tanaman obat sebenarnya telah banyak
digunakan dari zaman dahulu dan merupakan
pengetahuan yang turun temurun sebagai warisan
di tengah masyarakat. Namun, informasi mengenai
tanaman obat pada umumya belum terkoleksi
dengan baik, serta pemanfaatan, pengujian dan
analisa dengan bukti dan uji klinis masih sangat
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Tabel 1. Beberapa penelitian tanaman obat yang berkhasiat untuk mengurangi rasa sakit pada dismenorea

minim. Saat ini, masyarakat baik di perkotaan
maupun di pedesaan memiliki kecenderungan
dalam memanfaatkan pengobatan tradisional,
sehingga hal ini akan lebih memacu tanaman obat
menjadi tren masa depan. Tanaman obat tradisional
semakin digandrungi karena pengetahuan
masyarakat semakin bertambah, bermunculannya
perusahaan obat herbal maupun jamu serta tentu
saja karena ada efek samping yang tidak diharapkan
pada penggunaan dari obat berbahan kimia sintetis.
Pemerintah pun mulai melirik potensi tanaman
obat di Indonesia, bahkan Kementrian Kesehatan
menyusun green strategy pemanfaatan obah
herbal, sehingga ini menjadi sebuah peluang positif
bagi perkembangan tanaman obat di Indonesia.
Pembahasan
Tanaman obat telah banyak digunakan
untuk berbagai jenis penyakit, diantaranya
diabetes, kanker, tekanan darah tinggi, maag, luka
bakar, serta dismenorea. Dismenorea merupakan
salah satu penyakit yang hanya menyerang pada
wanita, hal ini dikarenakan dismenorea umumnya
terjadi pada saat wanita mengalami menstruasi,
beberapa jam sebelum menstruasi dan dapat

a. Biophytumpetersianum Klotzsch

berlangsung selama 2-3 hari. Dismenorea
merupakan gangguan disfungsi ginekologi yang
umum terjadi pada wanita usia produktif yang
ditandai dengan nyeri, kram tanpa adanya patologi
ginekologi lain seperti mioma uteri, atau
malformasi organ genital (Cheng., et al., 2014).
Abadian et al. 2016 mengemukakan bahwa
dismenorea juga merupakan rasa sakit pada
kontraksi uterus yang berkaitan dengan rasa sakit
pada perut saat mengalami kontraksi. Penyakit
dismenorea tidak dapat dianggap remeh karena
dapat menyebabkan rasa sakit yang hebat dan
disinyalir menjadi salah satu ciri penyakit
endometriosis sehingga banyak pekerja wanita yang
absen bekerja dan menurunkan kualitas hidup
(Fjerbk & Knudsen., 2007). Mayoritas terjadi pada
wanita muda akan tetapi terkadang juga dapat
terjadi pada wanita yang menginjak usia lanjut.
Beberapa cara yang biasa dilakukan untuk
mengatasi dismenorea diantaranya pijitan, yoga,
akupuntur, pemberian vitamin, obat-obatan kimia
serta obat herbal. Pengobatan kimia yang dilakukan
diantaranya pemberian resep obat yang tergolong
NSIDs (non-stereoidal anti in ammatory drugs)
dan inhibitor sintesis prostaglandin, namun obat-

b. Albizia saponaria

c. Cananga odorata

Gambar 1. Tanaman obat untuk mengatasi disminorea
Sumber foto : (a) www.porosriau.com (b) www. wikipedia.org (c) www. Toptropicals.com
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obatan kimia terkadang memberi efek buruk bagi
kesehatan ginjal, pankreas bahkan sistem kardiak.
Pengobatan dengan kontrasepsi juga tak jarang
dilakukan, akan tetapi hal ini dapat memberi efek
buruk, yaitu mendorong terjadinya endometriosis
pada rahim (Abadian, et al., 2016 ; Cheng et al.,
2014; Chen et al., 2018) sehingga pengobatan
alami yang berbahan tanaman obat dapat menjadi
alternatif bagi pengurangan rasa sakit dismenorea.
penyakit endometriosis sehingga banyak pekerja
wanita yang absen bekerja dan menurunkan
kualitas hidup (Fjerbk & Knudsen., 2007).
Mayoritas terjadi pada wanita muda akan tetapi
terkadang juga dapat terjadi pada wanita yang
menginjak usia lanjut.
Beberapa cara yang biasa dilakukan untuk
mengatasi dismenorea diantaranya pijitan, yoga,
akupuntur, pemberian vitamin, obat-obatan kimia
serta obat herbal. Pengobatan kimia yang dilakukan
diantaranya pemberian resep obat yang tergolong
NSIDs (non-stereoidal anti in ammatory drugs)
dan inhibitor sintesis prostaglandin, namun obatobatan kimia terkadang memberi efek buruk bagi
kesehatan ginjal, pankreas bahkan sistem kardiak.
Pengobatan dengan kontrasepsi juga tak jarang
dilakukan, akan tetapi hal ini dapat memberi efek
buruk, yaitu mendorong terjadinya endometriosis
pada rahim (Abadian, et al., 2016 ; Cheng et al.,
2014; Chen et al., 2018) sehingga pengobatan
alami yang berbahan tanaman obat dapat menjadi
alternatif bagi pengurangan rasa sakit dismenorea.
Kesimpulan dan Saran
Eksplorasi dan uji tanaman obat perlu
dilakukan dan dikembangkan lebih lanjut guna
menemukan jenis tumbuhan lain yang belum
tersentuh namun memiliki manfaat besar terutama
terhadap pengurangan rasa sakit dismenorea, agar
para wanita penderita dismenorea dapat tetap
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melakukan aktivitasnya tanpa mengalami gangguan
rasa nyeri. Kekayaan hutan dan lingkungan
memberikan kesempatan besar bagi
perkembangan pengobatan yang berbasis tanaman
obat.
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Buku yang secara khusus membahas ekosistem savanna masih terbatas sehingga potensi
keragaman hayati ekosistem tersebut relatif belum banyak terungkap. Fakta menarik lainnya
tentang ekosistem savana adalah ekologi savana mendukung pola pastoral dan agropastoral bagi
pengembangan hewan ternak. Buku berjudul 'Ecosystem Function in Savannas: Measurement and
Modelling at Landscape to Global Scales' ini membahas pemanfaatan potensi ekosistem savanna
secara berkesinambungan dengan mengacu pada analisis yang bersifat ilmiah dan dilengkapi
seperangkat metode, teknologi dan pendekatan berbasis permodelan
Buku ini menghimpun pemikiran para ahli dan pakar dibidang ekologi savanna dengan
beragam topik pembahasan, meliputi: bioma savana global dalam hal sifat ekologisnya yang luas,
dinamika temporal, tingkat gangguan dan dimensi manusia. Buku membahas pula elemen
pembentuk ekosistem savanna yang terdiri atas unsur karbon, air, energi, dan jejak uks gas untuk
kawasan savana global utama.
Ulasan lengkap dari berbagai sudut pandang para ahli membuat buku ini cocok sebagai
pedoman bagi para peneliti atau peminat isu-isu lingkungan terkait ekologi savana untuk
memahami pola interakti antar elemen penyusun ekosistem savanna. Dapat dikatakan bahwa buku
ini menjembatani pemikiran para ahli dibidang ekologi, biogeokimia, sensor jarak jauh, ahli
geogra , antropolog, dan pemodel dalam mengungkap potensi dan interaksi unsur pendukung
ekosistem savanna.
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K

upang (26/04/2018) – Judul-judul penelitian pada Balai Litbang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (BP2LHK) Kupang perlu mengarah pada Prioritas Nasional ketiga, yakni
penciptaan nilai tambah baik sektor pertanian, manufaktur dan jasa, dan prioritas nasional
keempat, yaitu pemantapan ketahanan pangan energi, air, dan kelestarian lingkungan untuk bisa
menjaga sumber daya air dan memastikan ketahanan energi khususnya energi baru dan terbarukan. Hal
tersebut disampaikan oleh Dr. Sylvana Ratina, Sekretaris Badan Litbang
dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
pada rapat pembinaan (25/4) di Aula Rapat BP2LHK Kupang.
Harmonisasi judul-judul tersebut dengan prioritas nasional akan
memberikan dukungan positif terhadap pembangunan nasional dan
menjadikan hasil-hasil Litbang sebagai leading the way bagi para
pemegang kebijakan dilingkup KLHK baik di pusat maupun di daerah.
Detai berita dapat diakses melalui link barcode disamping.
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POTENSI TANAMAN OBAT
Taman Wisata Alam Menipo

PETUNJUK BAGI
PEMANFAATAN BAGIAN BUAH

PEMANFAATAN BAGIAN DAUN

MENGKUDU HITAM (Morinda Citrifolia)
mengoba darah nggi

PENULIS

JAMBU BATU (Psidium Guajava L)
mengoba diare

BAHASA
Naskah artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia,
memuat tulisan bersifat popular/semi ilmiah dan bersifat informatif.

PEMANFAATAN BAGIAN
KULIT KAYU
KANONAK (Ehritea microphylla)
mengoba patah tulang
FOTE (Sapindus saponaria)
mengoba demam
NONOKEN (Anamirta cocculus)
mengoba malaria
NUIMNIKAN (Garcinia dulcis)
mengoba an racun
KOSAMBI (Schleichera oleosa)
mengoba luka lambung akut

PEMANFAATAN BAGIAN
AKAR

BANAEL (Micromelum minutum)
mengoba penyakit ginjal

KAYU PUTIH (Eucalyptus alba)
berfungsi mengontrol kadar gula

TADUK (Rouvolﬁa sumatrana)
mengoba malaria, obat cacing

ANONAK (Annona squamosa)
berfungsi mengoba sakit
Perut dan kanker

HAUBIAB NAPA (Unident)
mengoba sakit gigi

JOHOR HUTAN (Senna siamea)
berfungsi sebagai obat setelah
melahirkan
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KAPUK HUTAN (Sterculia foe da)
mengoba kista, mioma
JATI HUTAN (Garnicia dulcis)
mengoba lever
TII (Bridelia ovata)
mengoba kejang-kejang (step)
BUBUNI (Cassia javanica)
mengoba eksim
POLEH (Rouvolﬁa Sp)
mengoba malaria, an bio c,
melahirkan
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NONOKEN (Helicteres isora)
mengoba malaria
HAUSISI (Ilex Sp)
mengoba memperkuat
setelah melahirkan
KAYU MERAH (Clausena harmandiana)
berfungsi sebagai penambah darah
MARUNGGA (Moringa oleivera)
mengoba sipilis
FEO (Garuga ﬂoribunda)
berfungsi menambah darah

SUMBER: Hariany Siappa (2018)
Informasi dikemas ulang oleh Rattah

FORMAT
Naskah diketik di atas kertas ukuran kwarto
pada satu permukaan dengan spasi 1,5 dan
jumlah karakter maksimal 1.400 karakter.
Ukuran tepi kertas disisakan 3,5 – 3,5 – 3 – 3 cm.

JUDUL
Judul dibuat tidak lebih dari 2 baris dan harus mencerminkan
isi tulisan, Nama penulis dan alamat email dicantumkan
dibawah tulisan.

ISTILAH SULIT
Istilah – istilah yang jarang digunakan harus diberi
keterangan tersendiri agar pembaca mudah memahami

FOTO
Foto harus mempunyai ketajaman yang baik,
diberi judul dan keterangan pada gambar.

GAMBAR GARIS
Grafik atau ilustrasi lain yang berupa gambar diberi
garis harus kontas dan dibuat dengan tinta hitam.
Setiap gambar garis harus diberi nomor, judul dan
keterangan yang jelas dalam bahasa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA
Daftar Pustaka yang dirujuk harus disusun menurut
abjad nama pengarang dengan mencantumkan tahun
penerbitan, sebagai berikut : .
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