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ABSTRAK
Nama

: Paisal

Program Studi

: Tadris Biologi

Judul

: Pemanfaatan Hewan sebagai Media Pengobatan Tradisional
Suku Anak Dalam (Studi: Etnozoologi di Kawasan Taman
Nasional Bukit Dua Belas Kabupaten Sarolangun)

Pengkajian kearifan lokal Orang Rimba dalam pemanfaatan hewan sangat penting
untuk dipahami dan dikembangkan sebagai upaya melestarikan sumber daya alam
dan mendokumentasi pengetahuan tradisional Orang Rimba yang mulai terkikis
oleh modernisasi dalam pengobatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplor
hewan apa saja yang digunakan oleh komunitas Suku Anak Dalam (SAD) sebagai
media pengobatan tradisional dan penyakit apa saja yang dapat diobati oleh media
hewan dan seberapa pengetahuai masyarakat terkait dengan pengobatan
tradisional menggunakan media hewan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara
terstruktur dan dokumentasi. Peneliti menemukan bahwa tidak ada lagi
pemanfaatan hewan sebagai media pengobatan tradisional yang signifikan dari
masyarakat Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Dua Belas Kabupaten
Sarolangun. Hal ini karena mayoritas komunitas SAD sudah berobat
menggunakan pengobatan medis di Puskesmas setempat. Masyarakat telah
berkembang maju mengalami regulasi dari pengobatan tradisional ke pengobatan
medis.

Kata kunci

: Pemanfaatan Hewan, Pengobatan Tradisional, Suku Anak
Dalam (SAD), Taman Nasional Bukit Dua Belas
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ABSTRACT
Name

: Paisal

Study Program

: Biology Education

Title

: Utilization of Animals as Media of Treatment Traditional
Suku Anak Dalam (Ethnozoology Study at Bukit Dua Belas
National Park Area Sarolangun Regency)

The study of Orang Rimba local wisdom in the utilization of animals is very
important to be understood and developed as an effort to conserve natural
resources and document the traditional knowledge of Orang Rimba which is
beginning to be eroded by modernization in medicine. The aim of the research is
to explore what animals are used by the Suku Anak Dalam (SAD) community as a
medium of traditional medicine and what diseases can be treated by animal media
and how knowledgeable the community is related to traditional medicine using
animal media. This research is a qualitative descriptive study. Data collection is
done by observation techniques, structured interviews and documentation.
Researchers found that there was no longer any use of animals as a significant
traditional treatment medium for the Suku Anak Dalam community in Bukit Dua
Belas National Park, Sarolangun District. This is because the majority of the SAD
community has been treated using medical treatment at the local health center.
Society has developed advanced regulations from traditional medicine to medical
treatment.

Key word

: Animal Utilization, Traditional Medicine, Tribal Children
In (SAD), Bukit Dua Belas National Park
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku yang tersebar pada
berbagai kepulauan di seluruh Indonesia, memiliki banyak sekali produk budaya
terutama yang berhubungan dengan kesehatan. Produk budaya yang berhubungan
dengan kesehatan terwujud dalam bentuk obat tradisional dan cara tradisional
yang digunakan masyarakat untuk mengatasi permasalahan mereka dibidang
kesehatan. Hal ini senada dengan Undang-undang No. 36 tahun 2009, pasal 59
menyatakan berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional
terbagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan
dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.
Di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, pulaupulau, kebudayaan, ras, kepercayaan, agama. Terdapat krang lebih 300 suku
bangsa hidup dalam kelompok masyarakat yang mempunyai kepercayaan
berbeda-beda satu sama lain. Contoh: Aceh: suku gayo, Banten: suku badui,
kalimantan: suku dayak, sulawesi: suku bugis, maluku : suku sapalua, Jambi: suku
kubu, dan banyak lagi suku-suku lainnya yang terdapat di Indonesia.
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keanekaragaman
budaya dan kearifan lokal yang tercermin dalam pikiran, sikap, tindakan dan hasil
budaya itu sendiri (budaya material) (Liliweri, 2003). Hasil budaya yang
dihasilkan oleh masyarakat Indonesia sangat bervariasi, mulai dari pakaian,
kesenian, rumah dan produk budaya yang terkait dengan kesehatan.
Fenomena pengobatan alternatif menjadi salah satu usaha yang dilakukan
masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang sedang mereka
alami. Metode pengobatan alternatif yang etnis dan budaya masyarakat gunakan
dalam pengobatan alternatif jika kita pikirkan, terkadang tidak masuk di akal atau
tidak logis karena sangat tidak sesuai dengan pengobatan modern dalam kajian
ilmu biologi dan farmasi, seperti penggunaan media hewan untuk transfer
penyakit. Dulu hewan digunakan sebagai media pengujian obat-obatan, sekarang
1
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menjadi sumber pengobatan alternatif bagi manusia. Beberapa masyarakat masih
memanfaatkan hewan sebagai obat alternatif atau suplemen. Bahan baku obat
tradisional bisa didapatkan dari hewan maupun tumbuhan.
Produk budaya terkait dengan kesehatan berupa pemanfaatan hewan
dalam pengobatan tradisional. Hewan digunakan sebagai sumber pengobatan
sejak lama (etnozoologi) dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam
praktek penyembuhan. Kearifan masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber
daya alamnya memang terasa semakin lama semakin terkikis oleh himpitan
kebutuhan hidup, sehingga tidak sedikit masyarakat yang membuang prinsipprinsip konservasi tradisional. Hewan digunakan sebagai

media pengobatan

sejak lama dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam praktek
penyembuhan (Costa-Neto, 2005). Pengobatan alternatif dengan pemanfaatan
hewan sudah

menjadi

familiar di kalangan

masyarakat. Dari dulu hingga

sekarang masyarakat masih memanfaatkan hewan digunakan sebagai media
pengujian obat-obatan dan dijadikan sebagai sumber pengobatan alternatif bagi
manusia.
Berdasarkan pengamatan awal peneliti, studi penelitian tentang
pengobatan tradisional melalui pemanfaatan hewan ini oleh komunitas Suku Anak
Dalam

(SAD) belum adanya studi lebih detail tentang penggunaan

hewan

sebagai sumber obat, karena penggunaan obat biasanya berorientasi pada
penggunaan tanaman sebagai obat. Disamping itu juga, Kearifan masyarakat
lokal dalam pemanfaatan sumber daya alamnya memang terasa semakin lama
semakin terkikis oleh himpitan kebutuhan hidup, sehingga tidak sedikit
masyarakat yang membuang prinsip konservasi tradisional. Ini berarti pula
bahwa suatu catatan etnozoologi yang spesifik pada setiap daerah di Taman
Nasional Bukit Dua Belas akan hilang bersamaan dengan hilangnya sumber
daya alam itu sendiri.
Pada umumnya para ahli berpendapat bahwa pengobatan dan
penyembuhan secara tradisional merupakan faktor pelayanan di dalam masyarakat
yang masih banyak digunakan oleh setiap masyarakat. Walaupun secara sepintas
lalu cara pengobatan yang disajikan oleh para penyembuhan tradisional (dukun)
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tampaknya tidak logis dan irrasional, namun faktanya menunjukan bahwa
pengobatan ini dapat menghasilkan kesembuhan yang diobati (Setyonegoro,
1992:132). Dalam penjelasan di atas bahwa masyarakat

tidak hanya

mengandalkan pengobatan modern saja karena di kalangan masyarakat masih
meyakini pengobatan tradisional memiliki cara yang berbeda dengan pengobatan
modern yang dapat menyembuhkan penyakit yang diderita oleh seseorang.
Pengobatan tradisional dikenal oleh masyarakat merupakan suatu
pengobatan yang diwarisi dari orang tua dan ahli pengobatan di daerah tersebut,
pengetahuan tersebut diperoleh melalui pengalaman pribadi bersama orang tua
maupun tetangga yang ahli pengobatan berbagai penyakit yang mereka kenal.
Pengetahuan pengobatan itu telah menjadi bagian hidup mereka karena senantiasa
digunakan pada setiap saat mengobati penyakit.
Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan
cara, obat, dan pengobatannya yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan
turun temurun dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam
masyarakat. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan
tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (gelenik) atau campuran
dari bahan tersebut secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan
berdasarkan pengalaman (Zulkifli, 2004:2).
Pengobatan tradisional juga merupakan pengobatan dan/atau perawatan
yang diselenggarakan dengan cara lain di luar ilmu kedokteran dan/atau
keperawatan yang lazim dikenal, mengacu kepada pengetahuan, pengalaman, dan
keterampilan yang diperoleh secara turun-temurun, dan/atau berguru melalui
pendidikan atau pelatihan, baik asli dari Indonesia maupun yang berasal dari luar
Indonesia, dan diterapkan sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat (Latief,
2002:4).
Sumber pengobatan tradisional terbagi dua yaitu tumbuh-tumbuhan dan
hewan. Beberapa bukti menunjukkan bahwa manusia sangat familiar terhadap
penggunaan hewan dan tumbuhan untuk makanan, pakaian, dan juga obat-obatan
(Jaroli dkk. 2010). Kearifan masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber daya
alamnya memang terasa semakin lama semakin terkikis oleh himpitan kebutuhan
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hidup, sehingga tidak sedikit masyarakat yang membuang prinsip-prinsip
konservasi tradisional.
Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatra,
provinsi yang terkenal dengan semboyan Sepucuk Jambi Sembilan Lurah ini
memiliki total luas 53.435,72 km2 dengan pembagian untuk luas daratan
53.010,22 km2 dan luas perairan 425,5 km2. Dengan luasan tersebut tentunya
Provinsi Jambi memiliki berbagai keindahan alam salah satunya yaitu keindahan
dari taman nasionalnya yang memiliki berbagai macam flora dan fauna maupun
keindahan pemandangannya yang menakjubkan. Adapun taman tersebut adalah
1). Taman Nasional Bukit Dua Belas, 2). Taman Nasional Kerinci Seblat, 3).
Taman Nasional Berbak, dan 4. Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.
Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) merupakan kawasan hutan
hujan tropis dataran rendah dengan luas 605 km2. Di kawasan hutan lindung ini
berdiam Suku Anak Dalam (SAD) atau suku kubu atau orang rimba yang menjadi
habitat berbagai jenis fauna. SAD adalah salah satu suku bangsa minoritas yang
hidup di pulau Sumatera, tepatnya di Propinsi Jambi dengan perkiraan populasi
sekitar 200.000 orang. TNBD berada di tiga kabupaten Sarolangun Bangko,
Kabupaten Bungo Tebo dan Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi.
Orang Rimba merupakan masyarakat terasing yang tinggal di pedalaman
Sumatera. Orang Rimba tersebar di tiga lokasi yaitu sekitar 43% terkonsentrasi di
TNBD, 42% menetap di Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), dan
15% bermigrasi di sepanjang jalan lintas timur Sumatera (Sager, 2008:13). Badan
Pusat Statistik (2010:15) menyebutkan bahwa pada tahun 2010 jumlah Orang
Rimba di Provinsi Jambi sebanyak 3.198 jiwa.
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Tabel 1.1
Jumlah Orang Rimba Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten

Jenis Kelamin
No. Kabupaten/Kota

LakiLaki
439

Perempuan
419

Jumlah

1

Merangin

2

Sarolangun

537

558

1.095

3
4

Batang Hari
Tanjab Barat

40
31

39
26

79
57

5

Tebo

420

403

823

6
7

Bungo
143
143
Provinsi Jambi
1.610
1.588
Sumber: Badan Pusat Statistik (2010:15)

858

286
3.198

Hutan TNBD ini adalah segala-galanya bagi Orang Rimba karena seluruh
aspek kehidupan mereka terintegrasi dengan hutan. Menurut Harmoko (2012:78)
bagi Orang Rimba, hutan merupakan tempat dewa-dewa, tempat melaksanakan
ritual/upacara adat, tempat perlindungan dan sebagai sumber kebudayaan mereka.
Berdasarkan Observasi peneliti dari tanggal 12 Februari sd 28 Maret
2018. SAD mempunyai pengetahuan yang baik mengenai pengelolaan
keanekaragaman sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya, terutama dalam
bidang kesehatan. Pengetahuan SAD ini didapatkan melalui penuturan orang tua,
tukar fikiran dengan anggota masyarakat, kepercayaan dan hasil pengalamannya
sendiri. Hal ini berarti, pengetahuan ini hanya disampaikan secara lisan dari
generasi ke generasi pada masyarakat yang bersangkutan. Pengetahuan yang
seperti ini sangat mudah terancam kepunahannya, karena pengetahuan ini tidak
terdapat dalam bentuk tertulis (Nugraheni & winata 2002 dalam nuraini 2010).
Salah satu pengetahuan yang merupakan warisan SAD adalah pemanfaatan hewan
sebagai media pengobatan tradisional.
Hewan obat menurut pandangan SAD adalah hewan yang dapat menjaga
kesehatan dan menyembuhkan penyakit medis. Penyakit medis yang dimaksud
ialah penyakit yang memang dapat dilihat dengan kasat mata dan bisa
disembuhkan oleh dokter.
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Menurut Costa-Neto (2005), hewan yang digunakan sebagai sumber obat
tradisional biasanya adalah hewan yang telah mati. Bagian-bagian hewan yang
biasanya digunakan sebagai obat tradisional antara lain: daging, tanduk, tulang,
ekor, bulu, kuku, lemak, empedu, dan cangkang. Adapun produk hewan yang bisa
digunakan sebagai obat tradisional adalah urin, feses, madu, dan susu.
Pengetahuan tentang pemanfaatan hewan sebagai media pengobatan
tradisional sangat berguna bagi masyarakat dan harus diselamatkan. Pengetahuan
ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk swadaya dan swasembada masyarakat
karena praktik dan teknik yang telah dikenal, mudah dipahami dan mudah
dikuasai. Pengetahuan ini juga dapat menghilangkan ketergantungan pada sumber
dari luar yg biasanya mahal (IIRR 1996 dalam Adelia 2010). Selain itu, adanya
pengetahuan ini dapat menjadi sumber acuan bagi peneliti dalam pengembangan
ilmu pengetahuan dan ide-ide alternatif di masa kini (Soedjito & Sukara 2006
dalam Adelia 2010).
Penelitian mengenai Suku anak dalam di TNBD sudah pernah dilakukan
dengan judul antara lain nilai-nilai kearifan lokal orang rimba provinsi jambi
(Takiddin. 2014), kawistara agama, kepercayaan, dan kelestarian lingkungan
(zuhdi. 2013), Etnobotani penghasil getah oleh suku anak dalam di TNBD (RR
Andika. 2015), 68 kajian etnobotani peralatan rumah tangga suku anak dalam di
TNBD (D Mairida). Sebelumnya juga pernah dilakukan penelitian mengenai
hewan yang dikonsumsi oleh suku anak dalam sebagai makanan namun bukan
sebagai obat (Abdul Manap. 2018), sehingga peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Pemanfaatan Hewan sebagai Alternatif Pengobatan
Tradisional Suku Anak Dalam (Studi Etnozoology di Kawasan Taman
Nasional Bukit Dua Belas Kabupaten Sarolangun)”.

B. Rumusan Masalah
1. Jenis hewan apa saja yang dimanfaatkan oleh masyarakat komunitas
Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Dua Belas Kabupaten
Sarolangun?
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2. Penyakit apa saja yang dapat diobati melalui pemanfaatan hewan sebagai
pengobatan tradisional masyarakat komunitas Suku Anak Dalam di
Taman Nasional Bukit Dua Belas Kabupaten Sarolangun?
3. Bagaimana pengetahuan masyarakat komunitas Suku Anak Dalam di
Taman Nasional Bukit Dua Belas Kabupaten Sarolangun dalam
pemanfaatan hewan sebagai media pengobatan tradisional?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mendapatkan data jenis-jenis hewan apa saja yang dimanfaatkan
oleh masyarakat komunitas Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit
Dua Belas Kabupaten Sarolangun.
2. Untuk mengetahui penyakit apa saja yang dapat diobati melalui
pemanfaatan hewan sebagai pengobatan tradisional masyarakat komunitas
Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Dua Belas Kabupaten
Sarolangun.
3. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat komunitas Suku Anak Dalam
di Taman Nasional Bukit Dua Belas Kabupaten Sarolangun dalam
pemanfaatan hewan sebagai media pengobatan tradisional.

D. Manfaat Penelitian
1. Hasil

penelitian

diharapkan

dapat

memberi

informasi

mengenai

pemanfaatan hewan sebagai media pengobatan tradisional masyarakat
komunitas Suku Anak Dalam (SAD) di Taman Nasional Bukit Dua Belas
Kabupaten Sarolangun.
2. Sebagai bentuk dokumentasi kearifan lokal orang rimba dalam
memanfaatkan hewan agar dapat diwariskan ke generasi selanjutnya.
3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai
ketertarikan dengan masalah penelitian yang sama.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik
1. Pemanfaatan Hewan sebagai Pengobatan Tradisional
Satwa juga bisa dimanfaatkan sebagai kesenian, pertanda buruk atau
baik menurut keyakinan setiap suku. Itulah sebabnya mengapa etnozoologi
disebut sebagai hubungan manusia dalam memanfaatkan satwa. Etnozoologi
merupakan ilmu yang mengkaji pengetahuan lokal dan hubungan budaya
antara manusia, hewan dan lingkungan di sekitarnya. Dasar pengetahuan
lokal tentang hewan adalah perilaku hewan, ekologi hewan dan aplikasi
pengetahuan manusia yang berinteraksi dengan hewan, baik hewan domestik
maupun hewan liar (Anderson dkk., 2011:83). Selain itu, Alves dkk. (2011:1)
menyatakan bahwa subjek etnozoologi adalah berbagai interaksi budaya
antara manusia dan hewan baik pada masa lampau maupun sekarang.
Etnozoologi mengintegrasi berbagai ilmu seperti zoologi, ekologi
manusia, sosiologi, dan antropologi. Etnozoologi dapat memfasilitasi
komunikasi antara peneliti dan pihak terkait ingin mengelaborasi manajemen
perencanaan dan populasi manusia sebagai dasar ingin mengembangkan
strategi konservasi yang efisien. Konservasi sangat
melestarikan

keanekaragaman

sumber

daya

hayati

diperlukan ingin
dan

menjamin

keberlangsungan kehidupan manusia di dunia (Alves, 2012:48).
Penelitian etnozoologi ini penting untuk dilakukan mengingat
pengetahuan lokal yang semakin terdegradasi akibat kemajuan zaman. Studi
etnozoologi ini dapat memberikan kontribusi yang besar dalam proses
pengenalan sumber daya alam hewani yang ada di suatu wilayah melalui
kegiatan pengumpulan data pengetahuan lokal masyarakat setempat. Kajian
etnozoologi oleh masyarakat di Taman Nasional Bukit Dua Belas Kabupaten
Sarolangun

dilakukan

untuk

menunjang

upaya

pelestarian

dan

pemanfaatannya.
Menurut Suparlan (2005) dalam kehidupan manusia tidak lepas dari
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pemanfaatan berbagai sumber daya hayati. Sumber daya hayati yang
dimaksud yaitu tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Selama ini belum adanya
studi lebih detail tentang penggunaan hewan sebagai sumber obat, karena
penggunaan obat biasanya berorientasi pada penggunaan tanaman sebagai
obat. Disamping itu juga, Kearifan masyarakat lokal dalam pemanfaatan
sumber daya alamnya memang terasa semakin lama semakin terkikis oleh
himpitan kebutuhan hidup, sehingga tidak sedikit masyarakat yang
membuang prinsip konservasi tradisional. Hal ini berarti suatu catatan
etnozoologi yang spesifik pada setiap daerah akan hilang bersamaan
dengan hilangnya sumber daya alam (Semiadi, 2007).
Hewan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Ada
banyak jenis hewan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia seperti mamalia,
reptil, amfibi, ikan, burung dan arthrophoda. Menurut Alves (2012:3)
pemanfaatan hewan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai
berikut: (a) Hewan sebagai sumber protein hewani seperti daging, susu, dan
telur; (b) Hewan berkhasiat obat yang digunakan ingin pengobatan misalnya
lemak ular kobra; (c) Hewan peliharaan ingin hiburan dan sebagai sahabat
seperti anjing dan kucing; (d) Hewan yang memiliki simbol, nilai
kepercayaan, dan seni; (e) Hewan yang digunakan ingin keperluan ornamen,
dekorasi, peralatan dan aksesoris; (f) Hewan yang digunakan ingin
transportasi: (g) Hewan yang telah mengalami domestik.
Ragam pemanfaatan satwa merupakan implikasi dari beragamnya
etnis, baik dalam hal jenis satwa yang dimanfaatkan, bentuk pemanfaatan
maupun cara memanfaatkannya. Beberapa contoh berikut menunjukkan
variasi pemanfaatan satwa untuk berbagai keperluan pada etnis tertentu. Di
Kalimantan Timur terdapat delapan kelompok etnis yang memanfaatkan
macan dahan (Neofelis nebulosa (Griffith, 1821)) untuk kegiatan budaya
(Puri, 2001). Sebanyak 54 jenis satwa diketahui digunakan masyarakat Jawa
Tengah sebagai obat tradisional (Kartikasari et al., 2008). Masyarakat Desa
Serangan, Denpasar, Bali, memanfaatkan penyu untuk upacara agama Hindu
(Sudiana, 2010). Suku Maybrat di Papua berburu satwa liar untuk berbagai
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keperluan sesuai nilai tradisionalnya (Pattiselanno & Mentansan, 2010). Iyai
dkk. (2011:281-284) melaporkan Suku Yaur di Desa Yaur, Kabupaten
Nabire, Papua, melakukan perburuan secara tradisional terhadap biawak yang
dimanfaatkan ingin keperluan kesehatan (minyak pijat), perlindungan, dan
aksesoris.
Keragaman dalam pemanfaatan satwa mendorong terbentuknya pola
dalam pemanfaatan satwa tersebut, yaitu sebuah sistem atau cara kerja dan
sebuah bentuk (struktur) yang tetap dalam memanfaatkan berbagai jenis
satwa. Hal ini berkaitan erat dengan proses interaksi yang berkembang antara
etnis tertentu yang tinggal di sekitar hutan dengan alam lingkungannya dari
waktu ke waktu. Interaksi yang kuat tersebut melahirkan cara tersendiri pada
komunitas masyarakat dalam memperlakukan sumberdaya alamnya (Li,
1999).
Fauna yang dapat dijadikan sebagai obat adalah:
a) Cacing tanah
Binatang yang hidup dalam tanah dan berlendir ini selain diburu
untuk dijadikan umpan memancing ternyata bisa digunakan sebagai obat
tradisional. Cacing mengandung kadar protein yang sangat tinggi,
beberapa khasiat cacing diantaranya adalah untuk obat typus, menurunkan
kolestrol, menurunkan tekanan darah tinggi, mengobati saluran infeksi
pernafasan, infeksi saluran pernafasan dan menurunkan kadar gula adalam
darah.
b) Kelelawar
Hidup mencari makan di malam hari dan tidur di siang hari adalah
aktivitas hewan ini. Bebagai penggunaan daging kelelawar sebagai obat
antara lain adalah untuk penyakit asma, alergi hingga menambah stamina
bagi pria maupun wanita.
c) Tokek
Beberapa tahun lalu tokek sangat dicari, sehingga harganya pun
menjadi sangat mahal. Tokek dipercaya dapat mengobati asma, penyakit
kulit dan menambah stamina, bahkan menurut penelitian daging tokek juga

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

11

dapat menambah kekebalan tubuh yang juga membantu menghancurkan
sel-sel tumor maupun kanker.
d) Tupai
Binatang yang hidup di pohon kelapa ini pandai sekali melompat,
hingga dijadikan sebuah pantun. Dibalik kelincahan hewan ini ternyata
mempunyai banyak kasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit
seperti diabetes, kanker, reumatik dan penyakit lever apabila rutin
dikonsumsi.
e) Kadal
Kadal telah lama dikenal sebagai obat tradisional untuk
mengobati penyakit yang berhubungan dengan organ bagian dalam
manusia seperti : ginjal, paru-paru, asma, batuk, hingga tuberculosis
(TBC).
f) Undur-undur sebagai obat
Tahukah kamu, kalau undur-undur juga bisa digunakan sebagai
obat alternatif mengatasi diabetes. Binatang kecil biasa dijumpai di sekitar
rumah berhalaman pasir itu ampuh menurunkan gula darah. Undur-undur
mempunyai nama latin Myrmeleon sp ternyata berkhasiat menurunkan
kadar gula penderita diabetes.Berdasarkan penelitian diketuai Tyas
Kurniasih dari Universitas Gadjah Mada Jogjakarta berjudul Kajian
Potensi Undur-Undur Darat (Myrmeleon sp) 2006, binatang ini
mengandung zat sulfonylurea.Kerja sulfonylurea pada undur-undur adalah
melancarkan kerja pankreas dalam memproduksi insulin. Karena, ketika
insulin dalam tubuh manusia menurun sementara kadar glukosa darah
meningkat, maka terjadi etidakseimbangan. Dimana insulin sebagai
penghasil energi tubuh terus berkurang. Akibatnya, tubuh mudah terserang
penyakit.
g) Ular
Selain mematikan, bisa ular juga berdampak pengobatan. Namun
sejauh ini masih dilakukan penelitian, untuk mencari dosis yang tepat dan
aman. Bisa ular diujicoba untuk mencegah serangan jantung dan stroke,
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serta membasmi kanker dan mengobati alergi berat. Tim peneliti gabungan
dari universitas Oxford, Liverpool dan Birmingham yang mendapat dana
dari Yayasan Jantung Inggris, kini sedang melakukan penelitian khasiat
bisa ular bagi pencegahan serangan jantung dan stroke. Kedua penyakit
ini, di negara maju menjadi pembunuh utama. Di Inggris saja, setiap
tahunnya tercatat 270.000 kasus serangan jantung, dan separuhnya
berakhir dengan kematian. Sementara jumlah kematian akibat stroke,
setiap tahunnya mencapai 60.000 kasus. Tidak mengherankan, jika
Yayasan Jantung Inggris membiayai penelitian pengobatan alternatif ini.
Sejak lama sudah diketahui, pada dasarnya, bisa ular dapat dibagi
menjadi dua tipe racun, yakni yang disebut neurotoxin atau racun
pelumpuh saraf, dan hematoxin atau racun yang melumpuhkan sistem
sirkulasi darah. Bisa ular ini merupakan campuran rumit sejumlah enzym.
Penelitian lebih jauh, menunjukan terdapat sekitar 20 jenis enzym beracun
dalam bisa ular. Setiap jenis ular berbisa, memiliki komposisi racun yang
berbeda-beda, berupa campuran antara enam sampai 12 jenis enzym.
Masing-masing enzym pada bisa ular itu, memiliki fungsi khas pula.
Di garis depan, bisa ular berfungsi sebagai pelumpuh mangsa dan
pembantu pencernaannya. Jadi kalau manusia yang bukan mangsa ular,
dipatuk ular, itu namanya sial atau ular merasa terganggu wilayah
kekuasaannya. Namun akibatnya dapat fatal. Enzym beracun dari bisa ular
tidak pandang bulu, dan bekerja sesuai fungsi alamiahnya. Misalnya saja
enzym proteinase, memainkan peranan utama pada pencernaan ular, dan
berfungsi menguraikan jaringan kulit atau otot dalam tempo amat cepat.
Jika manusia dipatuk ular berbisa, yang komponen racunnya mengandung
proteinase, akibatnya jaringan kulit dan ototnya rusak dan mati secara
cepat.
h) Katak
Katak atau kodok masih jarang digunakan sebagai obat dan lebih
sering diolah sebagai bahan makanan. Tapi peneliti menemukan bahwa
kulit katak bisa menjadi obat untuk 70 penyakit utama termasuk kanker.
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Para ilmuwan dari Queen’s University Belfast berhasil memenangkan
penghargaan atas studinya tentang kulit katak yang bisa menjadi obat
untuk 70 penyakit utama. Para peneliti mendapatkan pujian sebagai
Medical Futures Innovation Awards di London pada Senin 6 Juni 2011.
Studi yang dimpimpin oleh Professor Chris Shaw dari Queen’s
School of Pharmacy telah berhasil mengidentifikasi dua jenis protein yang
dapat mengatur bagaimana pembuluh darah bisa tumbuh.
Tim peneliti mendapatkan bahwa protein yang didapatkan dari
waxy monkey frog bisa menghambat pertumbuhan pembuluh darah dan
dapat digunakan untuk membunuh sel tumor kanker.
“Menghentikan pembuluh darah yang memasok makanan akan
membuat tumor menjadi kecil sehingga mengurangi kemungkinan ia akan
menyebar, dan bisa membunuh tumor tersebut. Hal ini bisa menjadi
potensi untuk mengubah kanker dari penyakit terminal menjadi kondisi
kronis,” ujar Prof Shaw, seperti dikutip dari BBCNews, Kamis (9/6/2011).
Prof Shaw mengatakan bahwa tumor kanker hanya bisa tumbuh
hingga ukuran tertentu sebelum akhirnya ia membutuhkan bantuan
pembuluh darah untuk tumbuh dan memberinya oksigen serta nutrisi
penting lainnya.
Selain itu tim peneliti juga menemukan bahwa katak raksasa
firebellied menghasilkan protein yang bisa merangsang pertumbuhan
pembuluh darah serta membantu pasien untuk pulih dari cedera dan
operasi lebih cepat.
“Ini memiliki potensi untuk mengobati berbagai penyakit dan
kondisi lainnya yang membutuhkan perbaikan pembuluh darah dengan
cepat, seperti penyembuhan luka, transplantasi organ, luka diabetes dan
kerusakan akibat stroke atau kondisi jantung,” ungkapnya.
Sementara itu Proesor Brian Walker dan Dr Tianbao Chen
menuturkan banyak penemuan besar yang sangat inovatif dan menarik
telah digagas oleh Profesor Shaw. Inovasi ini merupakan tahap awal dan
membutuhkan pekerjaan lebih lanjut hingga bisa membawanya ke terapi
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klinis.
i) Biawak
Warga Tionghoa selain terkenal sebagai penemu beberapa ramuan
obat herbal yang terbuat dari berbagai jenis tumbuhan, juga menemukan
beberapa hewan yang dapat dijadikan makanan kaya nutrisi dan obat.
Salah satunya adalah sup biawak. Meskipun biawak adalah hewan yang
berkulit kasar seperti buaya, warga Tionghoa percaya bahwa daging
biawak bisa membuat kulit menjadi mulus.
Selain itu, binatang ini juga dipercaya menyembuhkan berbagai
penyakit

gatal-gatal

dan

menambah

stamina

bagi

orang

yang

mengonsumsinya.
j) Bekicot
Selain pakan ternak bekicot merupakan sumber protein hewani
yang bermutu tinggi karena mengandung asam-asam amino esensial yang
lengkap. Masyarakat yang menggemari makanan dari bahan baku bekicot
(sate bekicot, keripik bekicot ) adalah masyarakat Kediri. Disamping itu
bekicot juga kerap dipakai dalam pengobatan tradisional, karena ekstrak
daging bekicot dan lendirnya sangat bermanfaat untuk mengobati berbagai
macam penyakit seperti abortus, sakit waktu menstruasi, radang selaput
mata, sakit gigi, gatal-gatal, jantung dan lain-lain.
Sedangkan kulit bekicot sangat mujarab untuk penyakit tumor.
Sejenis obat yang dikenal berasal dari kulit bekicot, dinamakan Maulie.,
yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti kekejangan, jantung
suka berdebar, tidak bisa tidur/insomania, leher membengkak dan penyakit
kaum wanita termasuk keputihan.
k) Lintah
Jenis lintah yang bagus untuk pengobatan ialah yang berwarna
hitam kecoklatan dan bersih. Lintah mengandung protein dan zat anti
pembeku darah, zat ini secara ilmiah disebut hirudin atau hemaphilin,
khasiatnya yang utama mencegah zat-zat pembeku darah.
Pada akebanyakan penderita mati pucuk (impotens), biasanya urat
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atau jalan darah disekitar batang zakar ada yang tersumbat atau
beku,sehingga zakar tidak tegang, jika batang zakar disapu minyak lintah
(lintah oil) dan diurut-urut (lakukan berkali-kalu) makan darah di sekitar
zakar menjadi besar.
Beberapa Khasiat Lintah:
(1) Memecahkan darah
(2) Melancarkan haid yang tidak teratur
(3) Membesarkan dan menegangkan zakar
(4) Lintah yang hidup digunakan untuk menghisap bagian tubuh yang
sakit seperti gatal- gatal,ruam dan kudis-kudis yang sukar sembuh.
2. Suku Anak Dalam (SAD) Taman Nasional Bukit Dua Belas
Salah satu etnis asli Provinsi Jambi, yaitu Orang Rimba juga
memiliki keragaman dan pola tertentu dalam pemanfaatan satwa seperti etnis
lain yang telah dijelaskan. Orang Rimba yang hidup secara berkelompok
dengan sistem egaliter di dalam dan di luar Taman Nasional Bukit Duabelas
diketahui memanfaatkan berbagai jenis keanekaragaman hayati untuk
kebutuhan hidup (Sandbukt, 1984; Prasetijo, 2001; Sager, 2008). Orang
Rimba memiliki kepercayaan Polytheisme karena mereka percaya adanya
Tuhan dan pada makhluk halus seperti dewa-dewa. Orang Rimba mengenal
ada 3 halom atau alam antara lain halom dewo, halom nio, halom kapir.
Halom dewo adalah alam yang dihuni oleh makhluk halus seperti dewa-dewa
dan siluman. Halom nio atau alam kehidupan merupakan dunia nyata tempat
mereka tinggal saat hidup, sedangkan halom kapir adalah dunia tempat orang
kafir yang ada di dalam tanah (Prasetijo,2011:61). Di TNBD Provinsi Jambi
ada dikenal Tengganai dan malim. Tengganai dan malim ini memiliki peran
penting dalam kehidupan sosial Orang Rimba. Tengganai adalah seseorang
yang mempunyai pengetahuan tentang adat dan berperan ingin mengawasi
dan memberikan nasihat kepada temenggung. Malim atau dukun merupakan
pemimpin spiritual Orang Rimba dalam setiap ritual adat. Seorang malim
dipercaya memiliki kemampuan ingin berkomunikasi dengan dewa dan roh
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nenek moyang (Weintre, 2003:56).
Suku Anak Dalam (SAD) merupakan aset budaya yang berharga
bagi Jambi. Dari berbagai hikayat dan penuturan lisan, asal-usul suku anak
dalam disebutkan berasal dari tiga turunan yaitu keturunan dari Sumatera
Selatan, umumnya tinggal di wilayah Kabupaten Batanghari, keturunan dari
Minangkabau, umumnya di Kabupaten Bungo Tebo sebagian Mersam
(Batanghari) dan keturunan dari Jambi Asli yaitu Kubu Air Hitam Kabupaten
Sarolangun Bangko (Sarolangun Merangin) (Handayani,2009). Banyak halhal menarik, unik dan inspiratif yang dapat digali dari suku anak dalam. Hal
menarik dari Suku Anak Dalam yang paling menonjol adalah ketahanan
tubuhnya untuk hidup di alam bebas dan memiliki kemampuan dalam
pemanfaatan hewan liar sebagai sumber makanan dan pengobatan serta
kebutuhan hidup dengan cara berburu (Handayani, 2009).

Gambar 2.1 Peta Zonasi TNBD
Sumber: Buku Informasi TNBD
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Zonasi Taman Nasional Bukit Duabelas saat ini telah mengacu
kepada dokumen zonasi TNBD yang disahkan sesuai SK Direktur Jendral
PHKA Nomor SK. 22/IV-KKBHL/2015 tanggal 27 Januari 2015. Proses
zonasi yang cukup panjang tersebut menggunakan metode pemetaan
parsitipatif untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat desa maupun
komunitas Orang Rimba dalam penggunaan ruang di dalam kawasan TNBD.
Berdasarkan SK tersebut maka zonasi kawasan TNBD yaitu:
a) Zona Inti
Kawasan yang masuk dalam zona inti adalah daerah perbukitan, hutan
rimba dan daerah kondisi kelerengan yang masih asli.
b) Zona Rimba
Zona rimba berada di sekitar areal zona inti yang berfungsi sebagai
penopang zona inti.
c) Zona Pemanfaatan
Yang termasuk zona pemanfaatan adalah daerah yang memiliki potensi
wisata.
d) Zona Tradisional
Kawasan yang termasuk zona tradisional adalah kebun orang rimba,
lokasi pondok orang rimba, areal perburuan orang rimba, pohon sialang
dan kebun buah.
e) Zona religi
Zona ini mencakup kawasan sakral orang rimba seperti tanah
peranokan, tempat bebalai, tanah dewo, pasoron, sentubung budak,
tenggeris nama budak, dan tanah besetan.
f) Zona Rehabilitasi
Yang termasuk zona rehabilitasi adalah kawasan yang terbuka karena
kebakaran, perambahan dan lahan kritis yang memerlukan penanaman
kembali dengan tanaman asli.
g) Zona Khusus
Kawaasan yang memiliki potensi sumber daya alam hutan yang secara
turun temurun dimanfaatkan masyarakat atau penduduk sekitar kawasan
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secara tradisional dengan memegang prinsip kelestarian guna
memenuhi kebutuhan hidup dan bukan bersifat komersial.
Berpuluh tahun menyambung hidup dengan mengandalkan hasil
hutan menjadi tradisi turun-temurun Warga Suku Anak Dalam yang
berdomisili di Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNKB) Kabupaten
Sarolangun, yang merupakan salah satu tempat pemukiman Warga Suku
Anak Dalam di Kabupaten Merangin.Warga Suku Anak Dalam ini selain
mengandalkan berbagai hasil hutan yang dengan tujuan untuk bertahan hidup.
Hasil berburu yang mereka dapatkan selain dijual dan sebagian dimakan.
Interaksi yang terbentuk secara turun temurun ini membentuk suatu
pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat disuatu wilayah. Hal ini
merupakan pengetahuan dan kekayaan budaya yang perlu digali agar
pengetahuan tersebut tidak hilang. Penelitian etnozoologi ini penting untuk
dilakukan mengingat pengetahuan lokal yang semakin terdegradasi akibat
kemajuan zaman. Studi etnozoologi ini dapat memberikan kontribusi yang
besar dalam proses pengenalan sember daya alam hewani yang ada di suatu
wilayah melalui kegiatan pengumpulan data pengetahuan lokal masyarakat
setempat. Hal ini perlu dilakukan untuk menunjang upaya pelestarian dan
pemanfaatannya. Pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Suku Anak
Dalam merupakan pengetahuan yang sangat berharga yang perlu terus dikaji
agar tidak hilang.Saat ini pengetahuan lokal tersebut terancam hilang akibat
perubahan tingkat perkembangan dan pola pikir masyarakat. Timbul
kekhawatiran tentang pengetahuan lokal tersebut, karena tidak adanya
dokumentasi tertulis pada masyarakat primitif, hanya transfer secara lisan dari
tertua kegenerasi selanjutnya.
Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) menyimpan potensi fauna
yang keanekaragamannya cukup tinggi. Salah satu yang telah tereksplorasi
adalah jenis kupu-kupu. Tak kurang ada 12 jenis kupu-kupu telah
teridentifikasi, diantaranya adalah Trogonoptera brookiana, Papilio nephelus,
Chetoshia hypsea, Graphium doson, Graphium agamemnon, Papilio
pachliopta, Papilio domeleus, Papilio polytes, Papilio memnon, Ideopsis sp,
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Troides amprysus.
Berdasarkan penelitian LIPI tahun 1998 jenis mamalia yang terdapat
di kawasan bukit dua belas antara lain: Harimau Sumatera (Panthera tigris
sumatrae), Kucing Hutan (Felis bengalensis), Beruang Madu (Helarcetos
malayanus), Rusa Sambar (Cervus unicolor), Babi Hutan (Sus sp.), Tapir
(Tapirus indicus), Kijang (Muntiacus muntjak), Landak Sumatera (Hystrix
brachyura),

Tupai

Tanah

(Lariscus

sp.),

Musang

(Paradoxurus

hermaphroditus), Kera Ekor Panjang (Macaca fascicularis), Beruk (Macaca
nemestrina),

Biawak

(Varanus

salvator),

Siamang

(Sympalangus

syndactylus), Ungko (Hylobates agilis). Untuk jenis fauna yang masuk ke
dalam 25 spesies target yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, untuk kawasan TNBD yaitu Siamang (Sympalangus
syndactylus). Saat ini sudah ditetapkan satu site monitoring siamang yang
berada di wilayah kerja Resort Muara Tabir, SPTN wilayah II Tebo.
Untuk jenis aves, antara lain: Balam (Stretopelia sp.), Murai Batu
(Pycnonotus sp.), Ayam Hutan (Gallus gallus), Kuau (Argusianus argus) dan
Enggang Gading (Rhinoplax vigil), Elang (Ictinaetus malayensis), Gagak
(Corvus corax), Rangkong (Buceros rhinoceros).
Salah satu jenis amfibi yang dapat ditemukan adalah labi-labi
(Trionyx sp.) yang menjadi salah satu sumber protein hewani bagi orang
rimba selain ikan dan babi hutan.
Suku Anak Dalam (SAD) atau lebih suka dipanggil dengan sebutan
Orang Rimba adalah suku lokal Provinsi Jambi. Beberapa kelompok orang
rimba/SAD telah mendiami kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas
(TNBD) sebelum ditunjuk menjadi Taman Nasional.
Keberadaan Orang Rimba Kemudian menjadi salah satu tujuan
khusus penunjukkan TNBD yaitu sebagai tempat hidup dan penghidupan
Orang Rimba yang ada di dalamnya. Hal ini menjadikan Orang Rimba
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan TNBD. Sejarah atau
asal usul Orang Rimba sendiri belum dapat dipastikan, tetapi ada beberapa
versi mengenai hal tersebut yaitu:

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

20

a) Sisa Laskar Pagaruyung dari Minangkabau
Kelompok laskar yang tersesat dalam perjalanan menuju Jambi untuk
membantu Ratu Jambi yang akhirnya memutuskan untuk tinggal dan
mengisolasi diri dalam hutan.
b) Masyarakat asal Desa Kubu Karambia
Kelompok masyarakat Desa Kubu Karambia Kerajaan Pagaruyung
yang menolak ajaran agama Islam dan melarikan diri ke kawasan hutan
Jambi.
c) Keturunan Bujan Perantau dan Putri Kelumpang yang berkelompok dan
menetap di kawasan hutan.
Orang Rimba di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas hidup
dengan pola berpindah (nomaden). Budaya yang paling dikenal dari
komunitas ini diantaranya adalah “melangun” yang merupakan aktivitas
berpindah tempat ketika salah satu anggota kelompok atau keluarga tertimpa
musibah atau meninggal. Aktivitas ini dilakukan untuk menghilangkan
kesedihan dari peristiwa tersebut.
Keunikan lainnya yaitu rumah atau tempat tinggal Orang Rimba
yang disebut dengan nama sudung. Dahulunya, sudung berupa pondok tanpa
dinding yang diberi atap dari daun benal, serdang atau rumbia. Letaknya agak
masuk ke dalam belukar yang lebat hutannya, tiap sudung satu keluarga
terpisah agak jauh dengan sudung keluarga lainnya. Bagi anak-anak mereka
yang sudah besar dibuat sudung sendiri yang tidak jauh dari sudung orang
tuanya, begitu juga untuk keluarga istrinya.
Adanya interaksi orang rimba dengan masyarakat luar ternyata
memberikan pengaruh juga pada sudung. Jika atapnya dulu berupa dedaunan,
saat ini Orang Rimba lebih suka menggunakan terpal hitam sebagai atap
sudungnya. Selain itu, semakin berkurangya luasan hutan, banyak juga orang
rimba yang mendirikan sudungnya di tepi-tepi jalan setapak bahkan di kebunkebun sawit milik masyarakat desa. Beberapa anggota kelompok komunitas
ini juga sudah mulai mengorientasikan diri sebagai masyarakat desa pada
umumnya. Beberapa lokasi yang berdekatan dengan kawasan TNBD telah
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dibangun pemukiman Orang Rimba oleh pemerintah daerah setempat.
Keberadaan komunitas Orang Rimba penyebarannya di sekitar
sungai dan anak sungai di dalam taman nasional. Orang rimba hidup
berkelompok dan berpindah-pindah mengikuti pola hidup serta kebudayaan
mereka. Beberapa hal yang menarik dari kehidupan orang rimba antara lain:
a) Batu Betumang, termasuk situs sejarah orang rimba berupa 3 (tiga)
buah batu yang terletak dalam susunan segitiga membentuk tungku
masak, dengan jarak antar batu 1 – 1,5 m. Areal di sekitar batu tersebut
menjadi dikeramatkan sehingga tidak ada orang yang mengganggu baik
orang rimba maupun orang desa.
b) “Sentubung budak” yaitu jenis pohon yang batangnya pernah digunakan
untuk tenda penguburan tali ari-ari bayi.
c) “Tenggeris budak” merupakan sebutan untuk pohon kempas yang kulit
batangnya pernah digunakan untuk bayi yang baru lahir, pohon ini
terlarang untuk ditebang.
d) Madu merupakan salah satu hasil hutan yang diambil orang rimba.
Madu dihasilkan oleh lebah hutan yang mereka sebut sialang. Pohon
tempat bersarangnya lebah madu disebut “pohon sialang”. Cara mereka
memanen madu cukup unik yaitu dengan menancapkan patok kayu
(lantak) pada batang pohon membentuk tangga mencapai sarang lebah.
e) Pemanfaatan hasil hutan oleh Orang Rimba dapat dilihat dari berbagai
peralatan yang mereka buat untuk keperluan sehar-hari seperti ambung,
tikar, lantai bambu, atap pondok dari daun serdang atau benal, obor
berbahan bakar damar.

B. Hasil Penelitian yang Relevan
Menurut Budi Afriansyah Nur Annis Hidayati, Dan Hapis Aprizan
2016, dengan judul penelitian Pemanfaatan Hewan Sebagai Obat Tradisional
Oleh Etnik Lom Di Bangka, di dapatkan hasil yaitu hewan yang digunakan
sebagai obat tradisonal kebanyakan merupakan hewan terestrial (44%) yang
hidup liar di hutan. Bagian hewan yang paling banyak digunakan ialah bagian
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tubuh (76%). Hasil wawancara dan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa
jenis hewan cacing tanah (Pheretima sp.) dan undur-undur (Myrmeleon sp.)
berpotensi untuk dikembangkan, tidak hanya sebagai hewan obat yang
digunakan masyarakat etnik Lom tetapi juga dapat meningkatkan perekonomian
masyarakat di kawasan tersebut.
Menurut Harmoko (2012:78), Orang Rimba hutan merupakan tempat
dewa-dewa, tempat melaksanakan ritual/upacara adat, tempat perlindungan dan
sebagai sumber kebudayaan. Hutan juga merupakan tempat bagi Orang Rimba
melakukan kegiatan berburu, meramu serta berladang. Selain itu, hutan
menyediakan tumbuhan dan hewan yang dimanfaatkan sebagai sumber makanan.
Husodo dkk., (2013) menjelaskan Suku Dayak Iban dan Kantuk di Kalimantan
Barat memanfaatkan 44 jenis hewan ingin konsumsi, obat, dijual, instrumen,
ritual, peliharaan dan simbol. Selain itu, Iyai dkk. (2011) menjelaskan Suku Yaur
di Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih, Provinsi Papua, memanfaatkan
biawak ingin di konsumsi, kesehatan dan produk. Untuk lebih jelas dapat di lihat
pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.1
Study Relevan sebagai Rujukan Persamaan
No
1

Nama/Judul peneliti

Hasil

Persamaan

Perbedaan

Harmoko, D, 2012. Kajian

Orang Rimba hutan

Sama- sama Membahas

pengelolaan hutan oleh

merupakan tempat

membahas

masyarakat

Suku

Anak dewa-dewa, tempat

Dalam di Taman Nasional melaksanakan
Bukit

ritual/upacara adat,

Duabelas Kabupaten

tempat perlindungan

Sarolangun, Skripsi,

dan sebagai sumber

Universitas Jambi,Jambi

kebudayaan. Hutan juga

tentang hutan

tentang suku bagi
anak dalam

rimba

merupakan tempat bagi
Orang Rimba
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melakukan kegiatan
berburu, meramu serta
berladang. Selain itu,
hutan menyediakan
tumbuhan dan hewan
yang dimanfaatkan
sebagai sumber
makanan.
2

Budi Afriansyah Nur

Hewan yang digunakan

Sama- sama Tempat

Annis Hidayati, Dan Hapis

sebagai obat tradisonal

membahas

dilakukan

Aprizan. 2016.

kebanyakan merupakan

tentang

penelitian

Pemanfaatan Hewan

hewan terestrial (44%)

Hewan

Sebagai Obat Tradisional

yang hidup liar di

sebagai obat

Oleh Etnik Lom Di

hutan. Bagian hewan

tradisional

Bangka

yang paling banyak
digunakan ialah bagian
tubuh (76%). Hasil
wawancara dan
pengamatan di lapangan
menunjukkan bahwa
jenis hewan cacing
tanah (Pheretima sp.)
dan undur-undur
(Myrmeleon sp.)
berpotensi untuk
dikembangkan, tidak
hanya sebagai hewan
obat yang digunakan
masyarakat etnik Lom
tetapi juga dapat
meningkatkan
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perekonomian
masyarakat di kawasan
tersebut.
3

Hudsodo, T., Hapsari, N.,

Husodo dkk., (2013)

Sama- sama Pemanfaatan

dan Meggantara, E, 2013.

menjelaskan Suku

membahas

Dayak Iban and Kantuk’s

Dayak Iban dan Kantuk

tentang suku kelangsungan

Knowledge (Mammals,

di Kalimantan Barat

anak dalam

hidup

Birds, and Reptilie)

memanfaatkan 44 jenis

Utilization. The Third

hewan ingin konsumsi,

Science Internasional

obat, dijual, instrumen,

Conference

ritual, peliharaan dan

hewan

bagi

simbol
4

Siti Zubaidah I., Norsuhana

Nilai, kepercayaan dan

Sama-sama

Tempat

AH., Fatan Hamamah Y.,

pengetahuan

membahas

dilaksanakan

2012. Penggunaan Haiwan

masyarakat pribumi di

hewan

penelitian

bagi Perubatan Tradisional

Asia dalam penggunaan

sebagai

dalam Kalangan

hewan liar dalam

pengobatan

Masyarakat Pribumi di Asia

perawatan penyakit

tradisional

adalah tinggi. Namun,
pelaksanaan dan
penggunaan tanpa ada
bukti dari kajian
saintifik. Tidak
mustahil pada masa
akan datang melalui
kajian saintifik
kepercayaan dan
penggunaan pengobatan
tradisional yang
digunakaan oleh
masyarakat pribumi
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dapat dibuktikan. Untuk
tujuan tersebut para
saintis seharusnya bijak
menggunakan fauna
secara lestari agar dapat
memberi manfaat
kepada manusia tanpa
memberi kesan
kepupusan terhadap
hewan ciptaan yang
Esa.
5

Revi Hamdani, Djong Hon

Telah ditemukan lima

Sama-sama

Tempat

Tjong, Heny Herwina,

famili herpetofauna

membahas

dilakukan

2013. Potensi Herpetofauna

yang terdiri dari lima

tentang

penelitian

dalam Pengobatan

jenis reptilia yaitu

hewan untuk

Tradisional di Sumatera

Eutropis multifasciata

dijadikan

Barat

(Scincidae), Naja

obat

sumatrana (Elapidae),

tradisional

Phyton reticulatus
(Phytonidae), Chelonia
mydas, Dogania
subplana
(Testudinidae) dan satu
jenis amphibi yaitu
Hylarana erythrea dari
famili Ranidae yang
digunakan sebagai
bahan obat tradisional.
Jenis yang paling
banyak digunakan
sebagai bahan obat
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tradisional adalah jenis
Eutropis multifasciata
yang ditemukan di
daerah Batusangkar,
Padang, Payakumbuh
dan Sijunjung. Kota
Padang menjadi daerah
yang paling banyak
menjual obat tradisional
yang menggunakan
herpetofauna sebagai
bahan obat. Jenis
Eutropis multifasciata
(Scincidae) paling
berpotensi untuk dapat
dikembangkan menjadi
berbagai macam jenis
obat-obatan modern
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian “deskriptif kualitatif”. Penelitian
deskriptif kualitatif bertujuan ingin menyajikan fakta yang akan diteliti secara
sistematis dan dideskripsikan secara holistik-integratif (utuh dan saling
terintegrasi). Peneliti terlebih dahulu mendatangi Kantor Balai TNBD Kota
Sarolangun ingin mendapatkan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi
(SIMAKSI) dan dilanjutkan ke Kantor Seksi Pengelolaan TNBD wilayah II Desa
Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama lebih kurang 2 bulan pada komunitas
Orang Rimba di TNBD Kabupaten Sarolangun, dimulai pada Mei 2018 sampai
Juli 2018.

C. Jenis dan Sumber Data
Selama pelaksanaan penelitian, peneliti mengumpulkan data
1. Jenis Data
a) Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung di
lapangan. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini
meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi (Iskandar, 2009:
hlm. 18). Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik snowball
sampling yaitu pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan
rekomendasi responden.
b) Peneliti mengumpulkan data sekunder berupa pemetaan, buku,
publikasi, majalah, buletin, dan dokumen resmi lainnya (Muhtar,
2007, hlm. 91). Selain itu, Peneliti juga menggali informasi kehidupan
Orang Rimba.
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2. Sumber Data
Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat
diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan
(Iskandar, 2009, hlm.119) sedangkan Data Primer didapatkan melalui
Responden yaitu orang yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai
pemanfaatan hewan yang dijadikan obat dan hal-hal yang menjadi fokus
peneliti. Peneliti mengetahui responden kunci dari kantor seksi pengelolaan
TNBD. Responden yang ditemui antara lain temenggung dan tokoh adat.
Pengambilan

sampel

dilanjutkan

berdasarkan

rekomendasi

responden. Jika dianalogkan teknik pengambilan sampel ini seperti bola
salju yang semakin lama digulirkan semakin besar. Teknik ini digunakan
pada komunitas kecil yang belum diketahui datanya secara pasti. Penarikan
sampel berakhir saat sampel jenuh yaitu jika informasi yang didapat sudah
cukup mewakili, responden memberi informasi yang sama atau ketika tidak
ada lagi nama responden baru yang muncul (Bernard, 2002:185).

D. Subjek Penelitian
Penelitian dilakukan terhadap komunitas Orang Rimba di TNBD
Kabupaten Sarolangun. Subjek pada penelitian ini adalah Orang Rimba pada
kelompok tumenggung Bepayung, tumenggung Nangkus, dan tumenggung
Ngrip. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 748 jiwa, terdiri dari
tumenggung Bepayung 27 KK (76 Jiwa), tumenggung Nangkus 19 KK (93
Jiwa), dan tumenggung Ngrip 57 KK (579 Jiwa).

E. Alat dan Bahan
Pada penelitian ini digunakan beberapa peralatan berupa smartphone
android (Samsung J2 Pro) untuk pengambilan gambar dan video, panduan
wawancara, dan alat tulis.
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F. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara
dan yang diwawancarai ingin mendapatkan informasi dengan cara
melakukan tanya jawab (Basrowi dan Suwardi, 2008:127). Wawancara yang
digunakan pada penelitian ini adalah wawancara mendalam atau in-depth
interview. Menurut Sugiyono (2011:233) wawancara mendalam masuk
dalam kategori wawancara semi terstruktur. Pelaksanaan wawancara
mendalam lebih bebas sehingga peneliti dapat mengajukan pertanyaan yang
lebih spesifik. Wawancara mendalam dapat mengungkapkan

ide atau

pendapat dari responden.
Peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disediakan dalam daftar
pertanyaan wawancara (Lampiran 2). Pertanyaan disesuaikan dengan
keadaan dan karakteristik dari responden sehingga peneliti belajar bahasa
setempat ingin mempermudah memahami informasi yang disampaikan
responden. Waktu wawancara disesuaikan dengan aktifitas responden agar
wawancara dapat dilakukan pada situasi dan kondisi yang nyaman dan
netral. Peneliti mendengarkan secara seksama dan mencatat berbagai
informasi yang dikemukakan oleh responden.
2. Observasi Non-partisipatif
Penelitian ini menggunakan observasi non-partisipatif, peneliti
sebagai pengamat independen dan tidak terlibat secara langsung dalam
kegiatan subjek penelitian. Observasi non-partisipatif dilakukan apabila
terdapat kegiatan yang tidak boleh diamati langsung oleh peneliti seperti
kegiatan menyuluh. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan wawancara
terhadap responden yang terlibat dalam kegiatan yang tidak diamati.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
ingin mendukung dan melengkapi data primer. Dokumentasi dapat berupa
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foto, rekaman video dan catatan lapangan. Dokumentasi dilakukan setelah
mendapat izin dari responden yang bersangkutan. Foto dan rekaman video
diperoleh ketika melakukan wawancara. Catatan lapangan dibuat oleh
peneliti selama melakukan pengamatan. Pada penelitian ini tidak dilakukan
koleksi sampel hewan tetapi mengumpulkan dokumentasi berupa foto
bersama beberapa Orang Rimba.

G. Analisis Data
Ada empat tahap analisis data yang diselingi dengan pengumpulan data,
yaitu:
1. Analisis domain
Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum
dan menyeluruh dari objek penelitian atau setting sosial. Domain-domain
fenomena yang terjadi di lapangan di lakukan dengan melakukan grand tour
dan mini tour. Dalam analisis domain peneliti menetapkan domain-domain
yang akan di teliti melalui fenomena-fenomena lapangan yang berhubungan
dengan aktifitas (place, actor, dan actifity) tempat, subjek, dan aktifitas di
lapangan (iskandar, 2009, hlm. 144).
Analisis domain ini di gunakan untuk menganalisis data yang
diperoleh dari lapangan penelitian secara garis besarnya yaitu mengenai study
etnozoology hewan yang biasa dijadikan sebagai obat tradisional orang rimba
di taman nasional bukit dua belas kabupaten sarolangun.
2. Analisis Taksonomi
Analisis taksonomi merupakan langkah lanjut dari analisis domain,
hasil analisis domain tersebut di jabarkan lebih rinci dan lebih terfokus,
sehingga Nampak secara detail apa apa yang berhubungan dengan domaindomain tersebut. Analisis taksonomi ini di lakukan dengan menggunakan
teknik observasi terfokus, wawancara mendalam, dan studi dokumen yang
berhubungan dengan domain-domain yang di teliti (iskandar, 2009, hlm.
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145).
Analisis taksonomi ini di gunakan dalam menganalisis data tentang
study etnozoology hewan yang biasa dijadikan sebagai obat orang rimba di
taman nasional bukit dua belas kabupaten sarolangun.
3. Analisis komponen
Analisis komponen merupakan kelanjutan dari analisis taksonomi,
yang mana domain dari analisis di jadikan fokus melalui analisis taksonomi.
Dalam analisis komponen adalah mencari perbedaan atau yang kontras, data
ini dicari dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumen
(Iskandar, 2009, hlm. 146)
4. Triangulasi data
Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecakan
atau sebagai pembanding terhadap data itu (Lexy j. Moleong, 2010, hlm. 330)
Jadi dalam hal ini mengecek sumber data yang di peroleh di lapangan
berkenaan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan triangulasi
dengan membandingkan sumber yakni membandingkan dan mengecek balik
derajat kepercayaan atau informasi yang di peroleh melalui waktu, alat yang
berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:
a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
b) Membandingkan apa yang dilakukan orang di depan umum dengan apa
yang di lakukan secara pribadi.
c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang di katakan sepanjang waktu.
d) Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang pendidikan
menengah dan tinggi, orang kaya dan pemerintahan.
e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan (lexy j. maleong, 2010, hlm. 330-331)
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Berdasarkan teknik triangulasi tersebut diatas, maka dimaksud untuk
mengecek kebenaran dan keabsahan data-data yang di peroleh di lapangan
tentang study etnozoologi hewan yang biasa digunakan sebagai obat oleh
orang rimba taman nasional bukit dua belas kabupaten sarolangun.

H. Jadwal Penelitian
Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No

Bulan/ Tahun 2017-2018

Kegiatan Penelitian
12

1
2
3
4
5
6

Pengajuan judul penelitian
dan pembuatan proposal
Pengajuan proposal dan
penunjukan dosen
pembimbing
Konsultasi dan perbaikan
proposal
Seminar proposal dan
perbaikan proposal
Pengesahan judul dan izin
riset
Pengumpulan dan
penyusunan data

7

Analisa dan Penulisan Draf

8

Penyempurnaan dan
penggandaan

1

2

3

4

5

6

7

8

x

x

x

9

10

x

x

11

x
x
x
x
x

x
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum
Penelitian ini dilaksanakan pada komunitas Orang Rimba di Taman
Nasional Bukit Dua Belas Kabupaten Sarolangun. Taman Nasional Bukit Dua
Belas (TNBD) merupakan kawasan hutan hujan tropis dataran rendah. Di kawasan
hutan lindung ini berdiam Suku Anak Dalam (SAD) atau suku kubu atau orang
rimba. Suku anak dalam (SAD) adalah salah satu suku bangsa minoritas yang
hidup di pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi dengan perkiraan populasi
sekitar 200.000 orang. Masyarakat suku anak dalam (SAD) mengenal berbagai
jenis hewan yang ada disekitarnya serta mengetahui cara memanfaatkan hewan
tersebut untuk dijadikan obat berdasarkan kebudayaan mereka karena masyarakat
suku anak dalam (SAD) masih menggunakan hewan dalam pengobatan
tradisional.

B. Temuan Khusus dan Pembahasan
1. Keanekaragaman jenis hewan yang dimanfaatkan sebagai obat oleh Suku
Anak Dalam (SAD)
Suku anak dalam (SAD) memanfaatkan berbagai jenis spesies hewan
untuk digunakan sebagai obat tradisional. Kelas Mamalia merupakan hewan
yang paling banyak digunakan sebagai obat tradisional oleh suku anak dalam
(SAD). Berdasarkan hasil wawancara, hal ini dikarenakan hewan kelas
mamalia kebanyakan berukuran besar sehingga mudah ditemukan oleh suku
anak dalam (SAD). Secara tradisi, suku anak dalam (SAD) memanfaatkan
hewan yang digunakan sebagai obat secara alami. Mereka memanfaatkan
hewan disekitarnya yang bisa dijadikan obat untuk merawat kesehatan dan
menyembuhkan penyakit medis. Bantuan obat-obatan tradisional yang berasal
dari hewan mampu mengatasi masalah kesehatan masyarakat suku anak
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dalam (SAD). Dilihat dari cara pemakaiannya, hewan dimanfaatkan oleh suku
anak dalam (SAD) sebagai obat dalam dan obat luar, namun lebih banyak
digunakan untuk obat dalam. Dilihat dari habitatnya, kebanyakan hewan yang
digunakan sebagai obat tradisional merupakan hewan yang hidup di darat
atau hewan terrestrial yang hidup liar di hutan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan tumenggung, ada beberapa
jenis-jenis hewan yang dapat dijadikan sebagai obat, berikut tanggapan yang
diberikan oleh ketiga tumenggung:
“Jenis-jenis hewan yang dapat dijadikan obat adalah beruang,
landak, kalong, beruk, biawak, tupai, labi-labi, telegu, kura-kura
darat, dan ular” (Tumenggung 1).
“Kalau jenis-jenis hewan yang dapat dijadikan seperti telegu,
beruang, biawak, kukui, kalong/kelelawar, ular, tupai, landak,
monyet/beruk, buaya, labi-labi dan tikus” (Tumenggung 2).
“Jenis-jenis hewannya seperti labi-labi, harimau, tupai, kelelawar,
beruk, biawak, tikus dan kukui” (Tumenggung 3).
Bagian-bagian hewan yang digunakan oleh suku anak dalam (SAD)
untuk pengobatan berasal dari bagian tubuh hewan tersebut. Bagian tubuh
tersebut terdiri dari daging, empedu, darah, hati, bulu, minyak, tempurung,
kelamin, dan seluruh tubuh. Bagian-bagian hewan yang digunakan oleh suku
anak dalam (SAD) untuk pengobatan juga disebutkan dalam penelitian
Mishra dkk (2011) bahwa bulu, feses, empedu, minyak, dan hati merupakan
bagian-bagian hewan yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan obat
tradisional yang dimanfaatkan oleh etnik di Orissa, India. Bagian-bagian
hewan tersebut dapat mengobati penyakit asma, kulit, demam dan rematik.
Hal ini membuktikan bahwa bagian-bagian tubuh hewan yang dimanfaatkan
oleh suku anak dalam (SAD) memang telah banyak digunakan sebagai obat.
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Tabel 4.1
Pemanfaatan Hewan sebagai Obat Tradisional oleh SAD

N

Nama Lokal

O

(Scientific Name)

1

Penggunaan/ pemanfaatan

Bagian tubuh dari
suatu spesies

Beruang

1. Demam panas

1. Empedu

(Ursus sp)

2. BAB berdarah

2. Bulu

Cara
Pemakaian
OL

3. Sakit perut
2

3

4

Landak

1. Penangkal racun

Empedu

(Hystrix

2. Sakit perut

brachyura)

3. BAB berdarah

Beruk/Cigak/

1. Gatal-gatal

1. Daging

Monyet/Kera

2. Penyakit kulit

2. Seluruh tubuh

(Macaca sp)

3. Cacar

Biawak

1. Penyakit kulit

1. Seluruh tubuh

(Varanus sp)

2. Kurap

2. Daging

3. Obat kuat

3. Empedu

4. Demam
5. Sakit perut
6. Maag
7. Penyakit mata
5

Tupai

1. Obat batuk

1. Hati

(Tupaia sp)

2. Stroke

2. Seluruh tubuh

3. Susah BAB
4. Kejengkolan
6

Labi-labi

1. Cacar

1. Empedu

(Dogania

2. Penyakit Mata

2. Tempurung

subplana)

3. Rabies

3. Lemak/minyak

4. Gatal-gatal
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5. Koreng
7

Telegu/Kukui

1. Step

1. Bulu

(Mydaus sp)

2. Penyakit tulang
3. Campak

8

Kura-kura Darat

BAB berdarah

Darah

1. Demam dingin

1. Lemak/minyak

(Testudo sp)
9

Ular
(Phyton

10

11

menggigil

reticulatus)

2. Mencret

Buaya

1. Obat kuat

(Crocodylus

2. Obat demam

porosus)

3. Tahan terhadap dingin

Kelelawar/Kalong

1. Stroke

(Cynopterus sp)

2. Sesak nafas

2. Daging

Tangkur (Kelamin)

1. Seluruh tubuh

3. BAB berdarah
4. Asma
12

Tikus

Tipes

Seluruh tubuh

Koreng

Hati

(Rattus sp)
13

Harimau
(Panthera tigris)

(Catatan: Sumber didapat dari 3 Tumenggung)
2. Macam penyakit dan cara pengobatannya
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa penyakit medis yang
dapat diobati menggunakan hewan. Keterangan jenis penyakit yang dapat
diobati menggunakan hewan didapat berdasarkan hasil wawancara dengan
ketiga tumenggung, berikut jawaban dari masing-masing tumengggung:
“Jenis penyakit yang dapat diobati dengan hewan tu seperti penyakit
demam panas, penawar/penangkal racun, sesak napas, gatal-gatal,
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penyakit kulit, kurap, obat batuk, cacar, kejang-kejang/step, BAB
berdarah, dan mencret” (Tumenggung 1).
“Penyakitnya antara lain demam campak, BAB berdarah, sakit perut,
demam, penyakit mata, maag, sakit tulang, sesak napas/asma,
demam menggigil, susah BAB, kejengkolan, BAB berdarah, gatalgatal, obat kuat, sakit mata, serta rabies” (Tumenggung 2).
“Jenis penyakitnya adalah gatal-gatal, koreng, stroke, cacar, obat
kuat, tipes, dan demam” (Tumenggung 3).
Jenis penyakit dan cara pengobatan yang didapat dari hasil
wawancara dengan ketiga tumenggung tersebut disajikan dalam tabel 4.2.
Tabel 4.2
Macam Penyakit dan Cara Pengobatan
No
1

Macam Penyakit
Demam panas

Cara Pengobatan
Empedu beruang diminum dengan dicampur
dengan air
Empedu biawak diminum dengan dicampur air

2

Penangkal racun

Empedu landak diminum dengan dicampur
dengan air

3

Gatal-gatal

Daging beruk dibakar kemudian dimakan

4

1. Penyakit kulit

Biawak punggur dibakar kemudian dimakan

2. Kurap
5

Batuk

Hati tupai belang dibakar kemudian dimakan

6

Cacar

Empedu labi-labi dicampur dengan air untuk
mandi
Beruk dibakar kemudian berkumpul di dekat
asapnya

7

Step

Bulu telegu dibakar kemudian dihirup baunya

8

BAB berdarah

Darah kura-kura darat diminum

9

Demam dingin

Ular direndang sampai keluar minyak kemudian
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10

menggigil

dioleskan ke kepala / ke badan

1. Susah BAB

Tupai dibakar kemudian langsung direbus tanpa

2. Kejengkolan

dibersihkan bekas bakarannya, kemudian dimakan
dan airnya diminum

11

12

1. Sakit Perut

Empedu landak diminum dengan cara dicampur

2. Berak darah

dengan air

1. Penyakit kulit

Monyet dibakar kemudian direbus, dimakan dan

2. Gatal-gatal

diminum airnya
Oleskan minyak labi-labi ke tubuh yang terkena
gatal-gatal

13

Obat kuat

Tangkur / kelamin buaya dikeringkan kemudian
direndam dan diminum airnya
Biawak direbus kemudian dimakan

14

1. Obat demam

Ranting dalam perut buaya dikerik kemudian

2. Tahan terhadap

campur dengan air

dingin
15

Penyakit mata

Empedu labi-labi langsung dioleskan ke daerah
sekitar mata

16

Rabies

Tempurung labi-labi digunakan sebagai tempat
makan jika terkena gigit anjing

17

Tipes

Tikus dibakar kemudian dimakan

18

Stroke

Kelelawar dibakar kemudian dimakan
Tupai dibakar kemudian dimakan

19

Koreng

Hati harimau dibakar kemudian dimakan

20

Mencret

Ular dibakar lalu dimakan

(Catatan: Sumber didapat dari 3 Tumenggung)
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3. Pengetahuan Suku Anak Dalam (SAD) terkait hewan yang bisa dijadikan
obat
Pengetahuan yang dimiliki oleh suku anak dalam (SAD) tentang
jenis hewan yang dapat dijadikan obat diperoleh dari nenek moyang secara
turun temurun kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini
dapat dibuktikan melalui tanggapan dari tumenggung pada saat wawancara
diberikan pertanyaan mengenai asal mula pengetahuan tentang hewan obat
didapat. Berikut tanggapan yang diberikan oleh ketiga tumenggung:
“Didapat dari turun temurun, dari nenek moyang. Diajarin ke anakanaknya” (Tumenggung 1).
“Ini didapat dari turun temurun, anak-anak tau dari orang tuanya”
(Tumenggung 2).
“Dari turun temurun lah, dari orang-orang tuo, nenek moyang, kan
dulu masih pakek yang kayak ini, sekarang be yang idak lagi”
(Tumenggung 3).
Dari tanggapan tersebut, ketiga tumenggung mengatakan bahwa
pengetahuan tentang hewan yang dapat dijadikan obat oleh masyarakat Suku
Anak Dalam diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang, kemudian
orang tua meneruskan pengetahuan tersebut kepada anak-anaknya. Hal ini
juga disebutkan dalam penelitian Kuntorini (2005) bahwa pengetahuan
masyarakat tentang obat tradisional di Kotamadya Banjarbaru yang terdiri
atas berbagai macam etnik juga diperoleh secara turun temurun, dan ada juga
diperoleh dari tetangga. Hewan obat digunakan oleh suku anak dalam (SAD)
sebagai obat untuk penyakit medis seperti demam, batuk, sakit perut dan lain
sebagainya.
Menurut tumenggung sebagai informan kunci, pada saat ini
penggunaan hewan sebagai obat sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat
suku anak dalam (SAD) khususnya generasi muda. Hal ini disebabkan hutan
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sebagai habitat alami hewan obat sudah dikonversi menjadi areal perkebunan
sawit membuat hewan yang bisa dijadikan sebagai obat semakin sulit untuk
ditemukan. Banyaknya perburuan juga membuat hewan obat sudah mulai
langka dan susah untuk dicari. Selain itu, tersedianya fasilitas kesehatan
seperti puskesmas dan adanya dokter membuat masyarakat suku anak dalam
(SAD) lebih memilih untuk menggunakan obat-obatan yang telah tersedia
karena lebih mudah didapatkan. Dengan tersedianya fasilitas kesehatan,
masyarakat suku anak dalam (SAD) yang menderita sakit sekarang lebih
memilih melakukan pengobatan secara modern ke tempat pelayanan
kesehatan yang ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan Purwanto dkk (2005
dalam Adelia 2010) bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan pengetahuan
tradisional mulai ditinggalkan. Pertama, habitat hewan telah banyak
dikonversi menjadi areal perkebunan, lahan perladangan dan persawahan
serta

pemukiman.

Kedua,

terbukanya

suatu

kawasan

menyebabkan

dibangunnya sarana pelayanan publik. Ketiga, pengobatan secara tradisional
pengaruh penyembuhannya relatif lebih lama. Keempat, pengobatan secara
tradisional kurang praktis dan efisien.
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan dua kelas hewan
yang digunakan dalam pengobatan tradisional yaitu Mamalia dan Reptilia.
Mamalia merupakan kelas hewan yang paling banyak digunakan sebagai obat
oleh Suku Anak Dalam. Jenis-jenis hewan obat yang telah disebutkan oleh
ketiga tumenggung adalah beruang (Ursus sp), landak (Hystrix brachyura),
beruk/monyet/cigak (Macaca sp), biawak (Varanus sp), tupai (Tupaia sp),
labi-labi (Dogania subplana), telegu/kukui (Mydaus sp), kura-kura darat
(Testudo sp), ular (Phyton reticulatus), buaya (Crocodylus porosus), harimau
(Panthera tigris), tikus (Rattus sp), dan kelelawar/kalong (Cynopterus sp).
Hewan mamalia seperti labi-labi (Dogania subplana), tupai (Tupaia sp),
kelelawar/kalong (Cynopterus sp), beruk (Macaca sp), biawak (Varanus sp),
tikus (Rattus sp) dan kukui/telegu (Mydaus sp) merupakan hewan yang paling
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banyak disebutkan oleh tumenggung saat wawancara. Ketiga tumenggung
menyebutkan perbedaan pada beberapa hewan, namun lebih banyak terdapat
persamaan pada hewan yang disebutkan. Cara pemanfaatan hewan untuk
dijadikan obat juga hampir sama pada setiap tumenggung. Kebanyakan
masyarakat suku anak dalam memanfaatkan hewan dengan cara dikonsumsi
dan ada beberapa yang dijadikan sebagai obat luar dengan cara dioles. Cara
pemanfaatan hewan oleh suku anak dalam untuk pengobatan juga disebutkan
dalam penelitian Afriyansyah dkk (2016) bahwa hewan lebih banyak
dimanfaatkan etnik Lom sebagai obat dalam daripada obat luar, ialah
sebanyak 67%.
Dari keseluruhan jenis hewan yang dijadikan obat, hampir semua
hewan yang dijadikan obat oleh suku anak dalam tersebut tidak bisa
dikonsumsi oleh masyarakat muslim karena merupakan hewan yang tidak
halal dalam agama Islam. Dalam penggunaannya sebagai obat, belum
ditemukan adanya efek samping terhadap kesehatan masyarakat suku anak
dalam yang mengkonsumsinya. Hal ini diperlihatkan oleh keterangan
tumenggung

bahwa

hewan

tersebut

memang

terbukti

mampu

menyembuhkan. Walaupun demikian, penggunaan hewan-hewan tersebut
sebagai obat tidak memiliki izin Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) sehingga terdapat keraguan terhadap kelayakan obat tradisional
tersebut. Kandungan yang terdapat dalam organ tubuh hewan yang dapat
dijadikan obat tersebut belum pernah diteliti, sehingga masyarakat
menggunakan hewan obat hanya berdasarkan keyakinan sejak dulu bahwa
hewan tersebut dapat mengobati berbagai macam penyakit. Penggunaan
hewan sebagai obat berdasarkan keyakinan masyakarat ini juga disebutkan
dalam penelitian Hamdani dkk (2013) bahwa minyak reptil pada umumnya
diyakini dapat mengobati penyakit kulit dan alergi. Menurut Stebbi dan Cohen
(1995 dalam Hamdani 2013) Sekresi kulit dari beberapa jenis amphibi juga
dikembangkan sebagai antibiotika dan obat penghilang rasa sakit.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Suku anak dalam (SAD) memanfaatkan lebih kurang 13 jenis hewan yang
termasuk dalam golongan hewan vertebrata dalam pengobatan tradisional.
2. Jenis hewan yang paling banyak digunakan berasal dari kelas Mamalia.
Dilihat dari habitatnya, hewan yang paling banyak dijadikan sebagai obat
tradisional merupakan hewan terrestrial atau hewan yang hidup di darat.
3. Hasil pengelompokan berdasarkan jenis penyakit dan hewan yang dapat
dijadikan obat, terdapat lebih kurang 20 macam jenis penyakit yang dapat
disembuhkan.
4. Suku anak dalam (SAD) memiliki pengetahuan yang baik tentang
kenekaragaman jenis hewan yang dapat dijadikan sebagai obat. Namun
pengetahuan ini sudah dilupakan dan ditinggalkan oleh masyarakat suku
anak dalam (SAD). Pengetahuan tentang hewan yang dapat dijadikan
sebagai obat ini didapat dari nenek moyang secara turun temurun.

B. Saran
Meski pengetahuan suku anak dalam (SAD) tentang keanekaragaman
jenis hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat sudah mengalami penurunan
karena sudah dilupakan dan ditinggalkan, namun tetap perlu adanya penelitian
lebih lanjut tentang hewan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi obat.
Oleh sebab itu, perlu adanya upaya pembudidayaan atau konservasi hutan untuk
menanggulangi berkurangnya sumber daya hewan yang dapat dimanfaatkan
sebagai obat tersebut.
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Lampiran 1

Keanekaragaman Jenis Hewan Obat
yang Digunakan SAD di TNBD
Klasifikasi Hewan Obat
Nama
No

Lokal
(Nama

Habitat

Klasifikasi

Gambar

Umum)
1

Beruang

Darat

Kingdom: Animalia
Filum: Chordata
Kelas: Mamalia
Ordo: Carnivora
Famili: Ursidae
Genus: Ursus
Spesies: Ursus sp
Sumber:
http://indonesiadalamtulisan.blogspot.com/2012/12/gamb
ar-beruang-lucu.html

2

Landak

Darat

Kingdom: Animalia
Filum: Chordata
Kelas: Mamalia
Ordo: Rodentia
Famili: Hystricidae
Genus: Hystrix
Spesies: Hystrix brachyura
Sumber:
https://lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=Porcu
pines&lang=1

3

Beruk

Darat

Kingdom: Animalia
Filum: Chordata
Kelas: Mamalia
Ordo: Primata
Famili: Cercopithecidae
Genus: Macaca
Spesies: Macaca sp

Sumber:
http://gambarcantik.blogspot.com/2015/05/gambarmonyet.html

4

Biawak

Darat

Kingdom: Animalia
Filum: Chordata
Kelas: Reptilia
Ordo: Squamata
Famili: Varanidae
Genus: Varanus
Spesies: Varanus sp

Sumber:
http://gambarbinatangkeren.blogspot.com/2013/06/gamba
r-biawak.html

5

Tupai

Darat

Kingdom: Animalia
Filum: Chordata
Kelas: Mamalia
Ordo: Scandentia
Famili: Tupaiidae
Genus: Tupaia
Spesies: Tupaia sp
Sumber:
https://www.kompasiana.com/embete/5572539b66afbd99
03484b8f/burung-dan-bajing-peliharaan

6

Labi-labi

Air

Kingdom: Animalia
Filum: Chordata
Kelas: Reptilia
Ordo: Testudines
Famili: Trionychidae
Genus: Dogania
Spesies: Dogania subplana

Sumber:
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Dogan_subplan1001
17-0332_ipb.jpg

7

Telegu

Darat

Kingdom: Animalia
Filum: Chordata
Kelas: Mamalia
Ordo: Carnivora
Famili: Mephitidae
Genus: Mydaus
Spesies: Mydaus sp

Sumber:
https://majalahhewan.com/2017/09/nama-hewan-darihuruf-s/

8

Kura-kura Darat

Kingdom: Animalia

Darat

Filum: Chordata
Kelas: Reptilia
Ordo: Testudines
Famili: Testudinidae
Genus: Testudo
Spesies: Testudo sp
Sumber:
http://zoozon.blogspot.com/2015/01/gambar-kura-kura3.html

9

Ular

Darat

Kingdom: Animalia
Filum: Chordata
Kelas: Reptilia
Ordo: Squamata
Famili: Phytonidae
Genus: Phyton
Spesies: Phyton reticulatus
Sumber:
http://www.beritauaja.com/2015/01/ini-ular-terbesarterpanjang-dan.html

10

Buaya

Air

Kingdom: Animalia
Filum: Chordata
Kelas: Reptilia
Ordo: Crocodilia
Famili: Crocodylidae
Genus: Crocodylus
Spesies: Crocodylus
porosus
Sumber:
http://gambarbinatangkeren.blogspot.com/2013/06/gamba
r-buaya-di-kepulawan-indonesia.html

11

Harimau

Darat

Kingdom: Animalia
Filum: Chordata
Kelas: Mamalia
Ordo: Carnivora
Famili: Felidae
Genus: Panthera
Spesies: Panthera tigris

Sumber:
http://awoxparawalie.blogspot.com/2012/11/gambarharimau.html

12

Tikus

Darat

Kingdom: Animalia
Filum: Chordata
Kelas: Mamalia
Ordo: Rodentia
Famili: Muridae
Genus: Rattus
Spesies: Rattus sp

Sumber:
http://gambarbinatangkeren.blogspot.com/2013/06/gamba
r-tikus.html

13

Kelelawar Darat

Kingdom: Animalia
Filum: Chordata
Kelas: Mamalia
Ordo: Chiroptera
Famili: Pteropodidae
Genus: Cynopterus
Spesies: Cynopterus sp

Sumber:
http://www.gambarbinatang.com/2013/01/kumpulanfoto-kelelawar-raksasa-gambar.html

Lampiran 2
PEDOMAN WAWANCARA

Nama Tumenggung

:

No
1

Aspek yang ditanyakan
Apa saja hewan-hewan yang biasa dijadikan sebagai obat? Bagaimana cara
pengolahannya serta bagian apa saja yang digunakan?

2

Apakah ada ritual khusus yang dilakukan?

3

Bagaimana sejarah Bukit DuaBelas?

4
5

Bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap hewan-hewan yang biasa
dijadikan sebagai obat?
Darimana pengetahuan tentang hewan obat ini didapat?

Jambi, Juni 2018
Pewawancara

Paisal
NIM. TB 140488

Lampiran 3

Hasil Wawancara
Nama Tumenggung

No
1

: Tumenggung 1

Pertanyaan

Tumenggung 1

Apa saja hewan-hewan yang

“Hewan yang biso dijadikan obat sebenarnyo

biasa dijadikan sebagai obat?

banyak, seperti empedu beruang untuk obat

Bagaimana cara

demam panas, empedu landak untuk obat

pengolahannya serta bagian

penawar/penangkal racun, hati kalong untuk obat

apa saja yang digunakan?

mengap, lalu beruk untuk obat gatal-gatal. Lalu
biawak tapi biawak punggur, untuk penyakit
kulit seperti kurap, dibakar lalu dimakan. Lalu
ado tupai belang untuk obat batuk, dimakan
hatinyo. Kayak labi-labi untuk obat cacar,
dipecah ambil empedunyo, untuk mandi badan
atau dioles. Kalau hewan kayak telegu, kalau
kito tahan merasakan mambunyo, itu biso untuk
obat anak kejang-kejang atau step, bakarkan
bulunyo, hirup asapnyo, dak boleh dimakan.
Lalu ada kuro-kuro darat, minum darahnyo
untuk obat berak darah. Ada lagi ular, kalau
kami nyebutnyo ular mati ekok, itu dibakar
untuk obat mencret”.

2

Apakah ada ritual khusus

“Dak ado, kalau di adat kami tu, kalau anak yang

yang dilakukan?

sakit dibawa ke balas, ibaratnya kalo orang Islam
tu dibawa ke masjid untuk didoakan anak itu,
menggunakan doa-doa saja, tidak ada ritual
menggunakan hewan”.

3

Bagaimana sejarah Bukit

“Sebutan bukit dua belas itu memang dari

DuaBelas?

bukitnya, dia tu ada 12 gelombang, maksudnya
12 bukit, yang pertamo rendah bukitnyo, trus
naik, naik, sampai yang tinggi”.

4

Bagaimana pengetahuan

“Kalau masyarakatnya tau semua, bukan cuma

masyarakat terhadap hewan-

dukun yang tau, tau semua itu”.

hewan yang biasa dijadikan
sebagai obat?
5

Darimana pengetahuan

“Didapat dari turun temurun, dari nenek

tentang hewan obat ini

moyang. Diajarin ke anak-anaknya”.

didapat?

Nama Tumenggung

No
1

: Tumenggung 2

Pertanyaan

Tumenggung 2

Apa saja hewan-hewan yang

“Kalo seperti hewan yang bisa dijadikan obat itu

biasa dijadikan sebagai obat?

kayak telegu, itu diambil bulunyo, dibakar, itu

Bagaimana cara

untuk kito demam campak, kito ambil selimut,

pengolahannya serta bagian

kain tu kito tutupkan ke badan, bulu telegu

apa saja yang digunakan?

dimasukkan ke dalam api, kito berdiam di dalam
asap tu. Sudah tu hati atau empedu beruang,
empedu beruang tu diminum untuk obat berak
darah. Sudah tu bulu beruangnyo biso untuk obat
sakit perut, misalnyo mencret, bulunyo kito
panggang, kasih air lalu diminum. Sudah tu
empedu biawak, itu banyak gunonyo, untuk obat
demam, obat sakit mato, sakit perut, samo sakit
maag jugo, itu dicampur air diminum jugo,
empedu biawak tu obat besak, kalo kito minum
biso sembuh langsung, sembuh kontan. Terus
ado kukui, untuk obat sakit tulang, dibakar,
dimakan dagingnyo, enak tu biso dijadikan lauk,
untuk sakit campak jugo ado. Itu semua dak
pakek takaran, sebiso kito lah minumnyo. Lalu
ado kalong atau kelelawar, dimakan semua tu,
untuk obat sesak napas, sebenarnya hewanhewan ni banyak, tapi bapak lupa, dak
memperhatikan lagi sekarang, obat-obat seperti
ini udah jarang. Kemudian ada lagi lemak atau
minyak ular, itu untuk obat demam dingin
menggigil, boleh dimakan atau dioles, cara
buatnya ularnyo kito rendang, sampe keluar

minyak. Terus kalau susah BAB, itu biso pakek
tupai, semua tupai, tupainya dibakar kemudian
direbus dan dimakan, untuk kejengkolan biso
jugo. Ado jugo landak, untuk obat sakit perut,
berak darah, mencret. Kemudian ado monyet
atau cigak atau kera atau beruk, samo semua,
untuk gatal-gatal, direbus, dimakan dagingnyo,
diminum air rebusannyo. Buaya ado jugo, tapi
buaya jantan, kelamin buayanyo, dikeringkan,
dikasih air diminum, direndam, air rendamannya
diminum, untuk obat kuat. Lalu kalo ado buayo
yang mati, kito belah perutnyo, dalam perutnyo
tu ado ranting yang ditelannyo, kiro-kiro ranting
sebesak lidi lah, ado batu jugo, tergantung sudah
berapo muaro yang dilewatinyo, kalo dio
ngelewatin 7 muaro, berarti lah ado 7 batu samo
ranting tu ditelan dalam perutnyo, ambek ranting
tu, dikikis terus dioles, biso untuk obat demam,
kedinginan. Kalo trenggiling tu dak dipakek, itu
dewo (dewa). Lalu empedu labi-labi untuk obat
sakit mato, dioles di sekitar mato, terus
tempurung labi-labi tu jadikan alas atau tempat
makan anjing, untuk obat rabies. Lalu tikus,
dipanggang baru dimakan, untuk obat berak
darah. Sebenarnyo banyak, tapi bapak nil ah
banyak lupo”.
2

3

Apakah ada ritual khusus

“dak ado, kalo sakit yo cari langsung hewannyo,

yang dilakukan?

dak ado pake-pake ritual

Bagaimana sejarah Bukit

“Sejarah bukit dua belas ni secara singkatnyo

DuaBelas?

makonyo disebut bukit dua belas, memang

bukitnyo memang ado dua belas, jadi namo
bukitnya lain-lain, tapi dikasih ke kami yang
bukit dua belas, namo bukit yang lain ado lagi,
yang pertamo ado bukit enau, terus bukit pal,
bukit pungguk, bukit teguguk, bukit kepanggang,
bukit penotonan, bukit duo beradik, ini bukit
yang masih di bawah ni, bukit penyanyian, ini
bukit paling tinggi, paling puncak, ini lah bukit
ke dua belas tu, bukit berumbung, bukit
perentian datuk,bukit pano, satu lagi bukit gemo,
jadi disingkatnyo dua belas, karena ado dua
belas bukit, jadi 12 bukit tu terpisah menjadi 4
kabupaten termasuk yaitu Tebo, Batanghari,
Sarolangun, dan Merangin, tapi Merangin
sekarang sudah dak ado, sudah tergantikan
dengan sawit, jadi bagian Merangin lah habis
hutannyo”.
4

Bagaimana pengetahuan

“Semua masyarakatnya tau tentang hewan yang

masyarakat terhadap hewan-

bisa dijadikan obat ni”.

hewan yang biasa dijadikan
sebagai obat?
5

Darimana pengetahuan

“Ini didapat dari turun temurun, anak-anak tau

tentang hewan obat ini

dari orang tuanya”.

didapat?

Nama Tumenggung

No
1

: Tumenggung 3

Pertanyaan

Tumenggung 3

Apa saja hewan-hewan yang

“Pertamo labi-labi, untuk obat gatal-gatal

biasa dijadikan sebagai obat?

koreng, diambil lemaknya, dibakar atau direbus

Bagaimana cara

lalu dimakan jugo biso. Ada hati harimau untuk

pengolahannya serta bagian

obat koreng juga. Tupai untuk obat stroke,

apa saja yang digunakan?

tupainyo dibakar lalu dimakan. Kelelawar
dibakar, dimakan, untuk obat stroke. Beruk
untuk obat penyakit cacar, dibakar tapi asapnyo
be. Biawak ada yang bintik kuning, biawak
punggur atau biawak yang hitam tu, untuk obat
kuat, direbus lalu dimakan. Tikus itu untuk
penyakit tipes, itu orang yang ngasih tau sama
aku, aku dak pernah coba, itu dibakar lalu
dimakan. Landak itu ada mustikanya, direndam,
diminum airnya, untuk mengobati racun. Lalu
ado kukui, untuk obat demam, dibakar. Ado
mustika ular, itu batu yang diambil dari dalam
perut ular. Untuk obat nawar racun”.

2

3

Apakah ada ritual khusus

“dak ado kalau itu, dak ado pake ritual-ritual

yang dilakukan?

kayak itu”.

Bagaimana sejarah Bukit

“Tempat ni disebut bukit dua belas karena

DuaBelas?

diambil dari 12 bukit, tempatnyo memang ado
12 bukit, itu sebabnyo disebut bukit 12”.

4

Bagaimana pengetahuan

“Tau semua, kalo tentang hewan untuk obat ni

masyarakat terhadap hewan-

tau semua”.

hewan yang biasa dijadikan
sebagai obat?
5

Darimana pengetahuan

“Dari turun temurun lah, dari orang-orang tuo,

tentang hewan obat ini

nenek moyang, kan dulu masih pakek yang

didapat?

kayak ini, sekarang be yang idak lagi”.

Lampiran 4

FOTO-FOTO

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Gambar 4

Keterangan:
Gambar 1: Foto Kantor Pengelolaan Taman Nasional
Gambar 2: Foto Balai Taman Nasional Bukit DuaBelas
Gambar 3: Saat melaksanakan wawancara dengan Tumenggung 1
Gambar 4: Foto bersama Tumenggung 1

Gambar 5

Gambar 6

Gambar 7

Gambar 8

Keterangan:
Gambar 5: Saat wawancara dengan Tumenggung 2
Gambar 6: Foto bersama Tumenggung 2
Gambar 7: Foto bersama Tumenggung 3
Gambar 8: Foto bersama warga SAD dan Tumenggung 3

