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Abstract 

Bali is one of island which has a lot of cultural diversity and local knowledge 
possessed. One of forest in Bali is bamboo forest located at Penglipuran village, 
Bangli. This study aims to reveal the wisdom of local communities in conserving 
Penglipuran village of bamboo forest. The research chose two issues, how the 
meaning of preservation of bamboo forest in Panglipuran village is and how are the 
forms of local wisdom in preserving Penglipuran bambooforest. 

The Panglipuran people have own point of view or idea to preserve the 
bamboo forest. They comply with the village awig awig (rules) indigenous village 
which implicitly contains a prohibition on indiscriminate cutting down bamboo 
trees. This study also used interpretive theory of Clifford Geertz in expressing his 
thoughts regarding the people ofPenglipuran in bamboo forest conservation. The 
method is used the ethnographic research methods qualitative research by 
conducting observation, library study and interviews in detail to Panglipuran 
people. 

In this research, there are results of two problems: first, is the symbolic 
meaning of bamboo forest conservation, in this case using a model Qfand a model 
for of Geertz, Second, is the shape of preservation of bamboo forest in Panglipuran 
village namely the existence of regulations prohibiting the public to cut down 
bamboo trees carelessly, their term forest Duwe are forest land owned by the village 
community, as well as the treatment areas of bamboo forest, so the diversity 
ofbamboo species remains maintained continuity. 

Key words: wisdom, bamboo forest, awig-awig (rules of village), hutan 
duwe (forest is belong ofpenglipuran) 

I. Latar Belakang 

Indonesia yang terletak di daerah khatulistiwa mempunyai hutan hujan 

tropis yang luas dan lebat, selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber 

daya alam dan keanekaragaman yang sangat berharga, tidak saja bagi Indonesia 

tetapi juga bagi dunia umumnya (Arifin, 1994 : 128). Indonesia sebagai negara Ilmu  
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kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil menjadi sangat rentan 

terhadap dampak perubahan iklim. Salah satu pulau yang juga rentan terhadap 

perubahan iklim adalah Pulau Bali. Salah satu jenis hutan Yang ada di Bali yaitu 

hutan bambu. Hutan bambu yang paling Iuas terletak di Desa Adat Penglipuran, 

Kabupaten Bangli. Pohon bambu merupakan jenis tumbuhan yang sangat penting 

dan bermanfaat bagi masyarakat Bali. Kebutuhan akan bambu di Bali mencapai 6,5 

juta batang setiap tahun. Jumlah tersebut belum sarana dan prasarana dalam 

upacara agama, usaha tani, usaha peternakan dan Iain-Iain yang membutuhkan 

28.804.682 batang bambu per tahun (Arinasa, 2013 : 1), 

Berdasarkan data di lapangan dan di Laboratorium bahwa diperkirakan 

bambu di clunia ada 1.200-1.300 jenis dan bambu yang ada di Indonesia diketahui 

terdiri dari 143 jenis. Terdapat 60 jenis diperkirakan ada di Jawa, 16 jenis tumbuh 

di pulau-pulau Iainnya, 26 jenis merupakan jenis introduksi, namun 14 jenis 

diantaranya hanya tumbuh di Kebun Raya Bogor dan Cibodas. Selain itu, di Pulau 

Bali juga memiliki jenis bambu endemik asli Pulau Bali diantaranya yaitu bambu 

Jajang Taluh (Gigantochloa Taluh) dan Jajang Aya (Gigantochloa Aya) yang ada 

terdapat di Desa Adat Penglipuran, Bangli dan sekitarnya, bambu Buluh Kedampal 

(Schizostachyum Castaneum) yang terdapat di daerah Tabanan dan sekitarnya, 

bambu 0011 (Bambusa 00/1) yang hanya terdapat di daerah Pempatan Kabupaten 

Karangasem dan sekitarnya, serta bambu Tali (Gigantochloa Baliana) yang terdapat 

di daerah daratan tinggi Buleleng yaitu di daerah Sidatapa, Pedawa dan Tigawasa ( 

Arinasa, 2013 : 12). 

Hutan bambu yang berada di Desa Adat Penglipuran ini sangat dijaga 

kelestariannya, karena selain untuk mewarisi sumber daya alam secara 

turuntemurun, masyarakat Desa Adat Penglipuran juga memanfaatkan kegunaan 

bambu dari hutan bambu sebagai keperluan sehari-hari dalam kehidupan 

bermasyarakat sehingga konservasi hutan bambu di Desa Adat Penglipuran tetap 

dilakukan sampai sekarang. Menurut IPB (1993), Bali mempunyai kebun bambu 

seluas 12.681,77 Ha yang dapat menghasilkan 1 1.412.900 batang bambu. 

Kekurangan bambu sekitar I .949.315 batang per bulan tidak mudah diatasi tanpa 

mengimpor dari pulau Iain. Kebutuhan sebanyak itu tidak dapat dipenuhi Oleh 

produksi lokal sehingga bambu banyak didatangkan dari Iuar Bali utamanya dari 
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Jawa dan Nusa Tenggara Barat (Arinasa,2013 : 3-4). Oleh karena itu, konservasi 

hutan barnbu di Bali perlu dilakukan, seperti Yang dilakukan oleh masyarakat Desa 

Adat Penglipuran Bangli Yang melestarikan hutan bambu yang mereka miliki 

dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis bambu yang ada terutama bambu 

endemik asli dari Pulau Bali. 

2. Pokok Permasalahan 

Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan Makna Hutan Bambu dan 

Bentuk Kearifan Lokal dalam Pelestarian Hutan Bambu di Desa Adat 

Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dengan menjawab pertanyaan 

penelitian yang diformulasikan sebagai berikut  

l. Bagaimanakah makna konservasi hutan bambu dari aspek budaya masyarakat 

Desa Adat Penglipuran, Bangli? 

2. Bagaimanakah bentuk kearifan lokal dalam pelestarian hutan bambu di 

Desa Adat Penglipuran, Bangli? 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat 

dikemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut  

l. Untuk mengetahui makna hutan bambu dari aspek budaya masyarakat Desa 

Adat Penglipuran, Bangli. 

2. Untuk memahami bentuk kearifan lokal dalam pelestarian hutan bambu yang 

ada di Desa Adat Penglipuran, Bangli. 

4. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, 

Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Desa Adat Penglipuran ini dipilih sebagai tempat 

penelitian penulis berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu : l) Desa Adat 

Penglipuran merupakan salah satu desa Bali Aga yang ada di Bali khususnya di 
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daerah Bangli; 2) Desa Adat Penglipuran memiliki ekologi hutan bambu yang 

sangat dijaga kelestariannya Oleh masyarakat; 3) Desa Adat Penglipuran 

limu  

merupakan deşa satu-satunya yang memiliki hutan bambu yang luas di Bali yaitu 

seluas 45 Ha. 

2. Penentuan Informan 

Penelitian İni menggunakan purposive şampling untuk menentukan 

seorang informan. Bouma (dalam Sari 2014) menjelaskan bahwa purposive 

sampling yaitu peneliti mempercayai bahwa mereka dapat menggunakan 

pertimbangannya atau intuisinya untuk memilih orang-orang atau kelompok 

terbaik untuk dipelajari atau dalam hal ini memberikan informasi yang akurat. 

Berdasarkan hal tersebut penuIİs memİlİh beberapa informan kunci dengan 

mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman serta mempunyai lahan hutan 

bambu dan banyak memiliki keterlibatan langsung dengan kawasan hutan bambu. 

Jadi informan kunci yang ditunjuk yaitu Jero Kubayan Mucuk, Bendesa Adat 

Penglipuran dan pemilik lahan hutan bambu. Selanjutnya informan yang lain akan 

dipilih dengan mempertimbangkan keperluan data, situasi dan kondisi yang 

terdapat di lapangan. 

3, Jenİs dan Sumber Data 

Berdasarkan rancangan penelitian yang ditentukan, jenİs data yang 

digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yaitu sumber data primer dan sumber 

data sekunder. Sumber data primer diperoleh melaluİ observasi dan wawancara, 

sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui stildi kepustakaan, 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

(l) teknik observasi, (2) teknik wawancara, dan (3) teknik stildi kepustakaan. 

Teknik observasi yang dilakukan adalah dengan melihat bagaimana keadaan deşa 

dan keadaan kawasan hutan bambu di Deşa Adat Penglipuran. Teknik wawancara 

yaİtu dengan melakukan wawancara bersama beberapa informan di lapangan serta 

teknik studi putaka yaitu menggunakan beberapa literatüre bükü yang berkaİtan 

dengan konservasi hutan serta literatur tentang hutan bambu. 
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5. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. 

Semua data yang dikumpulkan akan diklasifikasikan berdasarkan permasalahan 

yang akan dibahas. Data yang diperoleh di lapangan baik observasi, wawancara 

yang sesuai dengan permasalahan dideskripsikan dan diinterpretasikan secara 

kualitatif, tahapan lengkapnya yaitu mulai dari pengumpulan data dan 

penganalisisan data sesuai dengan kerangka pikir yang akan digunakan. 

5. Hasil dan Pembahasan 

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan etnoekologi dan teori 

interpretatif dari Clifford Greertz. Putra (2007) pada tulisannya yang berjudul 

"Sungai dan Air Ciliwung : Sebuah Kajian Etnoekologi" mengungkapkan bahwa 

etnoekologi dapat diartikan sebagai upaya manusia dalam beradaptasi dengan 

lingkungan, cara manusia menggunakan lingkungan dan juga keselarasan hidup 

sosial dengan lingkungan alam manusia. Konsep etnoekologi menelaah cara-cara 

masyarakat tradisional menggunakan ekologi dan hidup selaras dengan lingkungan 

alam dan sosialnya. 

Menurut Geertz (2003) kebudayaan bukanlah sesuatu yang terpaku di 

dalam isi kepala manusia, tetapi lebih merupakan sesuatu yang menyatu di dalam 

simbol di tingkat masyarakat, yaitu suatu simbol yang digunakan oleh 

masyarakatnya untuk mengkomunikasikan pandangan, orientasi, nilai, etos, dan 

berbagai hal yang terjadi di antara mereka. Geertz juga mengartikan kebudayaan 

sebagai produk tindakan sosial yang sarat dengan simbol dan digunakan manusia 

untuk memahami dunia yang mereka temukan sendiri. Manusia adalah makhluk 

yang terperangkap di dalam sebuah makna yang dia buat sendiri. Menurut Geertz 

kebudayaan dipandang sebagai suatu pintalan makna dalam arti manusia itu 

menginterpretasikan pengalaman dan hasil interpretasi itu kemudian menjadi 

penentunya. Geertz mengungkapkan model ofatau pola dari tindakan, kebudayaan 

ialah apa yang dilakukan dan dapat dilihat oleh manusia sehari-hari sebagai sesuatu 

yang nyata adanya atau dalam pengertian Iain ialah sebagai wujud tindakan, 
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sedangkan model for atau pola bagi tindakan, kebudayaan ialah seperangkat 

pengetahuan manusia yang berisi model-model yang secara selektif 

Ilmu  

 

digunakan untuk menginterpretasikan, mendorong dan menciptakan tindakan atau 

dalam pengertian lain sebagai pedoman tindakan (Syam, 2007 : 91). 

Makna simbolik hutan bambu bagi masyarakat Desa Adat Penglipuran 

terkandung di dalam pandangan masyarakat yang berkaitan dengan konsep Tri 

Mandala dan konsep Tri Hita Karana. Dalam konsep Tri Mandala hutan bambu 

merupakan suatu simbol kawasan suci yang disucikan oleh masyarakat Desa Adat 

Penglipuran. Pada konsep Tri Hita Karana hutan bambu memiliki makna simbolik 

yaitu kehidupan. Hubungan yang erat antara masyarakat Desa Adat Penglipuran 

dengan lingkungan yang ada khususnya Ilutan bambu yaitu dilihat dari ritual 

persembahan kepada pohon bambu pada hari Tumpek Wariga. Pada masyarakat 

Desa Adat Penglipuran melakukan konservasi hutan bambu yang mereka miliki 

dengan tetap menjaga warisan dari Ieluhur sehingga hutan bambu masih terjaga 

kelestariannya sampai sekarang, hal ini merupakan wujud nyata dari perilaku 

masyarakat atau pola dari tindakan (model 01). Pelestarian hutan bambu dengan 

meyakini nilai-nilai ataupun pedoman yang ada di desa untuk melakukan 

pelestarian hutan bambu adalah pola bagi tindakan (model for). 

Hutan bambu jika dilihat secara model of adalah suatu pelestarian hutan bambu 

yang dilakukan oleh masyarakat dengan menjaga populasi bambu dan kawasan 

hutannya. Konservasi hutan bambu akan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan 

alam agar terhindar dari banjir maupun tanah longsor. Konservasi hutan bambu ini 

juga dapat bermanfaat untuk menjaga konservasi air yang terjadi secara alami di 

dalam tanah dengan akar-akar dari bambu sehingga kawasan tersebut terhindar dari 

kekeringan. Oleh karenanya, jika konservasi hutan terus dilakukan maka akan 

terdapat mata air di hilir hutan. Konservasi hutan bambu secara model for 

merupakan suatu kepercayaan dimana masyarakat melestarikan hutan bambu yang 

mereka miliki dengan tidak memperbolehkan hutan bambu dijadikan pekarangan 

ataupun tempat tinggal, karena masyarakat percaya jika mereka terus melestarikan 
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hutan bambu maka mereka tidak akan kekurangan air dan dari hutanlah muncul 

berbagai mata air yang ada di Desa Adat Penglipuran seperti mata air Tirta Bulan 

dan mata air Tirta Matan Ai (matahari). Bentuk pelestarian hutan bambu yang 

terdapat di Desa Adat Penglipuran yaitu salah satunya kepemilikan hutan yang 

disebut hutan duwe (hutan milik) yang di 

limu  

dalamnya juga terdapat awig-awig tentang kepemilikan hutan serta peraturan yang 

ditaati oleh masyarakatnya yaitu larangan menebang bambu secara berlebihan dan 

larangan menebang bambu pada hari yang tidak baİk, selaİn İtü masyarakatnya 

juga melakukan ritual Tumpek Wariga, ritual İni dilakukan di kawasan hutan 

bambu dengan membawa sarana perşembahyangan, ritual İni dilakukan oleh 

masing-masing pemilik hutan bambu. 

Kedua yaitu masyarakat Deşa Adat Penglipuran melakukan aktivitas 

pelestarian hutan bambu dengan melakukan gotong-royong setiap dua minggu 

sekali, serta dari pihak deşa mempekerjakan dua orang tukang şapu untuk 

memberhikan sampah darİ daun-daun bambu untuk nantİnya dijadikan pupuk 

organik. Masyarakat Bali pada umumnya mempercayai adanya mahluk-mahluk 

halus yang menempati kawasan hutan bambu. Mahluk halus maupun ruh-ruh 

dipercayai tinggal di alam sekitar tempat tinggal manusia. Hutan rimba yang 

menyeramkan sering dianggap sebagai tempat berkumpulnya berbagai mahluk 

halus, tiang rumah, sumur yang dalanı, persimpangan jalan, batu besar, gua, pohon 

besar, dan lain-lainnya (Koentjaraningrat, 2002 : 206). Pada masyarakat Deşa Adat 

Penglipuran memİIİki kepercayaan bahwa ada mahluk yang tinggal di dalam hutan 

bambu yakni mahluk sejenİs memedi. Adanya mitos-mitos dan kepercayaan dewa-

dewa serta ruh-ruh halus yang mendiami hutan bambu merupakan kearifan ekologi 

yang dimiliki oleh masyarakat Deşa Adat Penglipuran yaitu sebagai logika 

rasionalisme yang tersembunyi yakni agar masyarakat Deşa Adat Penglipuran tetap 

menjaga dan melestarikan hutan bambu yang mereka miliki, sehingga hutan bambu 

tersebut tetap terjaga kelestariannya. 
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6. Simpulan 

Makna konservasi hutan bambu yaitu menggunakan makna dari Geertz yaitu 

yang pertama model of dan model for. Secara model of atau secara mitologi 

kawasan hutan bambu di Deşa Adat Penglipuran sangat dijaga kelestarian karena 

hutan bambu sebagaİ tempat penampung air yang cukup ketika musim kemarau 

dan mencegah adanya erosi maupun tanah longsor. Secara model for kawasan 

hutan bambu yaitu sebagai simbol kawasan yang disucikan karena di dalam 

Ilmu  

kawasan hutan juga terdapat dua buah Mertiwi yaitu Pura Empu Haji dan Pura 

Empu Nalwah. Selain itu adanya kawasan hutan bambu yang baik akan 

memunculkan berbagai mata air di antaranya mata air Tirta Bulan (bulan) dan mata 

air Matan Ai (matahari) yang ada di Sungai Sangsang di hilir hutan bambu Desa 

Adat Penglipuran. Bentuk pelestarian hutan bambu yang dilakukan masyarakat 

Desa Adat Penglipuran yaitu mulai dari gotong-royong, perawatan kawasan hutan 

bambu, awig-awig serta kepemilikan hutan bambu (hutan duwe) sampai dengan 

adanya mitos-mitos tentang hutan bambu. 
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