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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu tugas yang digariskan Allah SWT adalah untuk menjadi 

khalifah dibumi. Untuk itu manusia dibekali berbagai pengetahuan dengan 

bekal itu semua yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi ditundukkan 

kepada manusia. (Qs. Luqman;20). Oleh karena itu manusia menjadi mahluk 

yang paling menentukan pola keseimbangan alam. Apakah akan tetap lestari 

atau akan musnah. Namun pada kenyataannya dengan bekal pengetahuan ini 

manusia justru banyak membuat kerusakan (Qs. Ar-Ruum;41). Pada 

kenyataannya, sebagaian besar manusia berdalih apa yang diperbuat itu 

merupakan wujud perbaikan. (Qs Al-Baqarah;11). 

Laju pengubahan bentang alam di indonesia yang semula berwujud 

hutan multikultur menjadi bentang alam lain dan terus melaju dengan 

bertambah cepat. Pemerintah sekarang dibandingkan dengan pemerintah 

terdahulu lebih banyak mengguduli hutan demi pembangunan dan membuka 

lahan pertanian yang terjadi secara terus menenurus tampa 

mempertimbangkan dengan baik dan matang. Serta populasi penduduk yang 

tidak terkendali membuka ruang bagi masyarakat untuk saling menguasai 

ruang kehidupan sehingga membuka lahan besar-besaran untuk berladang.  
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Perilaku konsumtif sebagai gaya hidup masyarakat kini telah menular 

kesemua lapisan dan bahkan lupa bahwa kita akan hidup seribu tahun lagi. 

Nilai dan kearifan yang melekat sejak lahir inilah yang telah diabaikan oleh 

masyarakat sehingga tergerus oleh perubahan jaman.   

Nilai Ngaha Aina Ngoho menuntut dan mengajarkan agar masyarakat 

berhemat dalam ekonomi dan memanfaatkan sumber daya alam seperti air, 

hutan, dan lingkungan demi hari esok dan anak cucu. Ngaha berarti makan 

atau manfaatkan, Aina yang berarti Jangan atau larangan, Ngoho berarti 

pembabatan hutan atau boros. Dari ketiga makna harafiah kata tersebut dapat 

dimaknai sebagai anjuran untuk memanfaatkan sumber daya alam yang 

dikelola dengan baik dan hasilnya dapat digunakan untuk keberlanjutan hidup 

manusia, disisi lain berisi larangan jagan sesuka hati mengeksploitasi alam. 

Lingkungan jangan dirusak karena keserakahan, masyarakat harus 

memperhatikan untuk masa depan dan anak cucu. Nilai ngaha aina ngoho ini 

selaras dengan perintah Allah sebagaimana yang tercantum pada QS. al-Rum 

ayat 41. 

  يَ ر ِجُعونَْ َلَعلَُّهمْ  َعِمُلوا الَِّذي    بَ ع ضَْ لُِيِذيَقُهمْ 

رِْ ال بَ رْ  ِفْ ال َفَسادُْ َظَهرَْ {41}  النَّاسِْ أَي ِدي َكَسَبتْ  ِبَا َوال َبح 

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusi; supaya Allah menghendaki agar mereka 
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merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali 

(ke jalan yang benar). 

  Allah SWT telah mengirimkan menusia ke atas bumi ini ialah untuk 

menjadi khalifah Allah, yang berarti pelaksana dari kemauan Tuhan. 

Banyaklah rahasia kebesaran dan kekuasaan Ilahi menjadi jelas dalam dunia, 

karena usaha manusia. Sebab itu maka mejadi khalifah hendaklah menjadi 

muslih, bebrarti suka memperbaiki dan memperindah. Maka janganlah kita 

terpesona melihat berdirinya bangunan-bangunan raksasa, jembatan-jembatan 

panjang, gedung-gedung bertingkat menjulang langit, menara Eifel, 

sampainya manusia ke bulan dari Abad Kedua puluh ini, jangan dikatakan 

bahwa itu pembangunan, kalau itu kiranya jiwa bertambah jauh dari Tuhan. 

Terasa dan dikeluhkan oleh manusia seisi alam di zaman sekarang dalam 

kemajuan ilmu pengetahuan ini hidup mereka bertambah sengsara. Kemajuan 

teknik tidak membawa bahagia, malainkan cahaya. Perang salalu mengancam. 

Perikemanusian tinggal dalam sebutan lidah, namun niat jahat tambah subur 

hendak menghancurkan orang lain (Buya Hamka). 

Berdasarkan data dari badan penangulangan bencana daerah (BPBD) 

kabupaten bima pada tanggal 3 bulan April tahun 2021 tejadi hujan lebat 

selama kurang lebih 9 jam yang menyebabkan bendungan di empat kecamatan 

meluap sehingga mengenangi persawahan dan perumahan warga. Berdasarkan 

keterangan resmi (BPBD) kabupaten bima melaporkan 2 orang warga 

meninggal dunia, tercatat kurang lebih 9245 KK atau 27808 Jiwa terdampak. 

Pusat banjir berasal di desa woro, desa campa kecamatan madapangga serta 
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beberapa desa dikecamatan parado. Dimana desa-desa tersebut merupakan 

desa yang banyak membuka lahan pertahian dengan membabat hutan secara 

besar-besaran.  

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di desa Woro 

kecamatan madapangga terlihat disepanjang jalan masih asri dengan pohon-

pohon yang rindang dengan hutan yang masih sangat terjaga. Dari wawancara 

singkat dengan tokoh masyarakat di desa woro bahwasanya masyarakat sangat 

menjunjung tinggi nilai atau makna yang tertera dalam semboyan “Ngaha 

Aina Ngoho”, oleh karena itu desa woro menjadi salah satu desa wisata alam 

yang ada di kabupaten bima, yang dikenal dengan taman wisata alam 

madapangga. Taman wisata alam madapangga telah ditunjuk berdasarkan 

tataguna hutan kesepakatan sebagai daerah yang dilindungi dan menjadi cagar 

budaya yang tidak bias digangu gugat keberadaanya.  

Berdarakan uraian yang telah dikemukakan diatas bahwa peneliti akan 

meneliti dengan judul  “Implementasi Nilai Kearifan Lokal Ngaha Aina 

Ngoho Dalam Meningkatkan Semangat  Cinta Tanah Air Pada 

Masyarakat Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan di atas maka 

peneliti dapat menarik beberapa Masalah yang akan diangkat untuk dibahas 

antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi nilai kearifan lokal  ngaha aina ngoho masyarakat 

desa Woro Kecamatan Madapangga? 

2. Apa kendala pada masyarakat mbojo dalam mempertahankan nilai kearifan 

lokal Ngha Aina Ngoho dalam meningkatkan semangat cinta tanah air? 

C.  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi nilai kearifan lokal  ngaha aina ngoho 

masyarakat mbojo. 

2. Untuk mengetahui kendala apa saja  untuk mewujudkan masyarakat mbojo 

cinta terhadap tanah air. 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Peneliti sendiri 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran, keilmuan, dan bahan kajian dalam studi ilmu pendidikan 

pancasila dan kewarganegaraan terkait dengan kearifan lokal sebagai 

prinsip hidup masyarakat Bima. 
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2. Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi 

Gerakan-gerakan Sosial lainnya dalam melakukan aktivitas-aktivitas 

kolektif yang bertujuan melestarikan alam dan memenfaatkan hutan sesuai 

kebutuhan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

Dalam melakukan penelitian ini, ada baiknya diketahui dasar-dasar 

topik pembahasan yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk mempermudah 

proses pemahaman tentang hal yang akan diteliti. Untuk itu, yang akan 

dibahas dalam kajian pustaka ini adalah pengertian dan teori-teori relevan 

dengan penelitian yang dilakukan, seperti yang terurai di bawah ini. 

1. Cinta Tanah Air 

Mustari (2017: 160) mengemukakan pendapat yang menjadi 

indikator bahwa ciri-ciri menjadi nasionalis atau cinta tanah diantaranya 

yaitu Menghargai jasa para tokoh/pahlawan nasional; bersedia 

menggunakan produk dalam negeri; menghargai keindahan alam dan 

budaya Indonesia; hafal lagu-lagu kebangsaan; memilih berwisata dalam 

negeri. Menurut Suyadi (2013:9) cinta tanah air merupakan sikap dan 

perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli dan penghargaan 

yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya, 

sehingga tidak akan tergiur dengan tawaran bangsa lain yang dapat 

merugikan bangsa sendiri. Lebih kongkritnya cinta tanah air adalah suatu 

perasaan yang timbul dari hati seseorang warga negara untuk mengabdi, 

memelihara, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. 

Cinta tanah air adalah suatu kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap 
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tempat kelahiran atau tanah airnya. Secara lebih kongkrit makna Cinta 

tanah air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari seorang 

warga Negara, untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah 

airnya dari segala ancaman dan gangguan. Rasa cinta tanah air biasanya 

telah mendarah daging dalam suatu individu atau sekolompok orang, cinta 

tanah air bias dikatakan sebagai cara berfikir, bersikap dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan,kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap 

Bahasa, lingkungan fisik, lingkungan sosial, budaya, ekonomi dan politik 

bangsa. 

Kurangnya pemahaman siswa tentang sejarah perjuangan bangsa 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap cinta tanah air. Hal 

ini dapat dilihat dari materi yang disampaikan oleh guru khususnya dalam 

pembelajaran terlalu sempit serta penyampaian guru yang hanya 

menekankan pada hasil belajar saja. Sehingga dalam proses pembelajaran 

peserta didik kurang diberikan pemahaman tentang sejarah perjuangan 

bangsa yang lambat laun akan mempengaruhi lunturnya rasa cinta tanah air 

siswa. Salah satu cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air adalah 

dengan menumbuhkan rasa bangga terhadap tanah air melalaui proses 

pendidikan di sekolah, akan tetapi bukan hanya sekedar materi mata 

pelajaran saja atau yang hanya di arahkan pada akademik pelajaran yang 

mengacu pada kurikulum pemerintah, upaya menumbuhkan rasa cinta 

tanah air juga dapat dilakukan melalui lagu-lagu nasional dan lagu daerah 

yang ada di Indonesia.  (Alamendah, 2014: 29) 
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Menurut Al-Buthy (2010) “Cinta dapat diartikan ke dalam tiga 

karakteristik yaitu apresiatif (ta’dzim), penuh perhatian (ihtimaman) dan 

cinta (mahabbah). Secara spesifik, bahasa Arab menyebutnya dengan 60 

istilah cinta seperti ‘isyqun (menjadi asyik), hilm, gharam (asmara), wajd, 

syauq dan lahf. Namun Alquran hanya menyebut terminologi 

ini”.Berdasarkan pandangan Al Buthy di atas dapat penulis simpulkan 

bahwa cinta yang dimaksud disini adalah perasaan kasih, perhatian dan 

kepedulian yang ditujukan kepada seseorang untuk tanah airnya. Perasaan 

cinta tersebut dapat membangkitkan dirinya untuk rela mengorbankan jiwa 

dan raganya dalam mengemban tugas negara dan untuk mempertahankan 

tanah airnya. Dalam ilmu Psikologi, perasaan cinta sebenarnya 

mengandung unsur kasih dan sayang terhadap sesuatu. Kemudian di dalam 

diri seseorang tersebut akan tumbuh kemauan untuk merawat, melindungi 

dan memeliharaya dari segala ancaman yang timbul (Kamilin, 2014:24). 

Yetri dan Firdaos Rijal (2017: 268) mengemukakan bahwa upaya-

upaya penguatan terhadap pendidikan karakter, juga sudah lama dilakukan 

pemerintah, diantaranya dengan melakukan Gerakan Nasional Pendidikan 

Karakter Bangsa Tahun 2010 yang kemudian dilajutkan dengan program 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada tahun 2016. Hal ini sesuai 

dengan salah satu butir Nawacita melalui Gerakan Revolusi Mental yang di 

maklumatkan presiden Joko Widodo. Upaya-upaya penguatan terhadap 

pendidikan karakter, juga sudah lama dilakukan pemerintah, diantaranya 

dengan melakukan Gerakan Nasional Pendidikan Karakter Bangsa Tahun 
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2010 yang kemudian dilajutkan dengan program Penguatan Pendidikan 

Karakter (PPK) pada tahun 2016. 

Hal ini sesuai dengan salah satu butir Nawacita melalui Gerakan 

Revolusi Mental yang di maklumatkan presiden Joko Widodo. operasional 

pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian pendidikan karakter. Sebagai 

tindak lanjut kebijakan tersebut, pemerintah telah merumuskan lima nilai 

utama karakter yang saling berhubungan membentuk jejaring nilai serta 

perlu dikembangkan sebagai prioritas gerakan PPK. Kelima nilai utama 

karakter bangsa tersebut adalah ; (1) relegius, (2) Nasionalis, (3) mandiri, 

(4) Gotong royong, dan (5) integritas. 

Rasa bangga terhadap tanah air dapat ditumbuhkan dengan 

memberikan pengetahuan berbagai nilai-nilai sejarah yang pernah ada, 

selain itu pesan moral yang ada pada lagu nasional dan lagu daerah dapat 

menumbuhkan rasa cinta tanah air dari sejak dini yang membuat 

karakteristik peserta didik menjadi penerus bangsa yang sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman 

dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, 

memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian dan kemandirian serta tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan. Manusia terdidik menurut tujuan sistem pendidikan nasional 

adalah individu yang memiliki jiwa patriotik dan cinta terhadap tanah air, 

mempunyai semangat kebangssan dan kesadaran pada sejarah perjuangan 
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bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi untuk 

masa depan yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945. (Alamendah, 

2014: 32). 

Sejarah perjuangan bangsa mengandung nilai-nilai agama dan nilai-

nilai luhur bangsa perlu terus dipelihara dibina dan dikembangkan dengan 

memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila. Memperkokoh, 

meningkatkan wawasan kebangsaan dan kualitas kehidupan, memperkuat 

jati diri dan kepribadian bangsa, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan 

bangsa menjadi penggerak masyarakat untuk maju dan mandiri serta 

penggerak bagi terwujudnya cita-cita bangsa. Sekolah mempuyai peran 

yang sangat besar dalam hal ini, karena sekolah lah yang sangat berperan 

dalam membentuk karakteristik pribadi generasi muda yang baik, terdidik, 

mencintai bangsanya sendiri dan berbudi pekerti yang baik. 

Sultan Hamengku Buwono (2007) mengungkapkan beberapa 

idikator inta tanah air yang berkaitan dengan lingkungan. Sebagai berikut: 

1. Melestarikan budaya bangsa 

2. Menjujung tinggi hukum dan pemerintahan 

3. meniptakan lingkungan yang rukun 

2. Kebijakan Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal.   

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang 

ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Jadi 

merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu. Menurut Putu Oka Ngakan 

dalam Andi M. Akhmar dan Syarifudin (2007) kearifan lokal merupakan 
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tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan 

lingkungan tempatnya hidup secara arif. Maka dari itu kearifan lokal 

tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. 

Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya 

berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang 

berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Sebagai salah satu bentuk 

perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan 

berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial 

budaya yang ada di masyarakat. Sementara itu Keraf (2002) menegaskan 

bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, 

pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun 

perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Semua 

bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan 

dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia 

terhadap sesama manusia, alam maupun gaib. 

Selanjutnya Francis Wahono (2005) menjelaskan bahwa kearifan 

lokal adalah kepandaian dan strategi-strategi pengelolaan alam semesta 

dalam menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh 

berbagai bencana dan kendala serta keteledoran manusia. Kearifan lokal 

tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma dan tindakan dan 

tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi seperti religi yang 

memedomani manusia dalam bersikap dan bertindak, baik dalam konteks 
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kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih 

jauh. Adanya gaya hidup yang konsumtif dapat mengikis norma-norma 

kearifan lokal di masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut maka norma-

norma yang sudah berlaku di suatu masyarakat yang sifatnya turun 

menurun dan berhubungan erat dengan kelestarian lingkungannya perlu 

dilestarikan yaitu kearifan lokal Pengertian pengelolaan sumberdaya alam 

dan lingkungan mengacu pada UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang 

pengelolaan lingkungan hidup, yang tertera dalam pasal 1 ayat 2 yang 

berbunyi Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk 

melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan 

penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, 

pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Sedangkan sumberdaya 

alam disebutkan dalam ayat 10 mencakup sumberdaya alam hayati maupun 

non hayati dan sumberdaya buatan. 

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas 

berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan 

geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan 

demikian memerlukan pengelolaan dan pengembangan lingkungan hidup 

yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup sehingga dapat meningkatkan keselarasan, keserasian dan 

keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan 

subsistem itu sendiri. 
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a. Pentingnya Kearifan Lokal 

Masyarakat lokal Bangka yang ada di Desa Namang pada 

umumnya tetap menerapkan kearifan lokal sehari-harinya dalam 

menjaga dan melestarikan Hutan Pelawan. Upaya konservasi Hutan 

Pelawan ini dilakukan karena dalam suatu ekosistem hutan ini terdapat 

spesies kunci yaitu: berupa pohon pelawan (Tristaniopsis merguensis) 

yang termasuk dalam famili Myrtaceae. Spesies ini berperan penting 

sebagai inang untuk tumbuhnya jamur pelawan (Heimioporus sp.), 

sumber nektar untuk lebah madu liar raksasa (Apis dorsata), serta 

manfaat lainnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dalam 

kehidupan masyarakat itu sendiri. Pembangunan berkelanjutan tidak 

hanya menitikberatkan sistem pendapatan ekonomi semata akan tetapi 

tetap mengedepankan sistem sosial budaya masyarakat dan upaya 

kelestarian lingkungan untuk masa depan (Akbarini, 2016). Penerapan 

sistem pembangunan berkelanjutan pada masyarakat ini dapat diterapkan 

dengan cara mengintegrasi pengetahuan lokal masyarakat dan 

pengetahuan ilmiah dalam memanajemen lingkungannya. 

Hal tersebut diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang 

lebih baik dari sistem tertentu yang dimiliki oleh masyarakat (Taylor & 

Loë, 2012). Pengetahuan lokal yang dipahami oleh masyarakat 

diterapkan berdasarkan pengalaman dan praktek dalam kehidupan 

seharihari yang menyesuaikan dengan ekosistem atau lingkungan lokal 
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masyarakat tersebut (Ballard et al., 2008). Kearifan lokal yang melekat 

pada masyarakat dalam menjaga lingkungan berdasarkan potensi hasil 

sumber daya alamnya, dapat menarik untuk di dalami lebih lanjut guna 

mempertahankan adat istiadat tanpa mengurangi upaya konservasi 

sehingga menjadi objek daya tarik tersendiri untuk dikembangkan 

sebagai produk atraksi ekowisata dalam meningkatkan pendapatan 

ekonomi masyarakat lokal. Berikut ini beberapa kearifan lokal 

masyarakat antara lain: Tradisi Musung Madu Kegiatan musung 

merupakan salah satu kegiatan mencari atau mengumpulkan lebah madu 

untuk mendapatkan hasil berupa air madu dan memisahkan lilinnya 

dengan teknik pengasapan guna mengusir lebah madu dari saranggnya 

dan biasanya dilakukan secara berkelompok, yang dimulai dengan cara 

tempat lebah madu bersarang seperti. Lebah madu dapat dibedakan 

menurut tempat madunya bersarang dibedakan menjadi dua jenis madu 

yaitu: jenis madu dahan dan jenis madu sunggau. Madu sunggau seperti 

pada, dilakukan dengan cara pembuatan sunggau terlebih dahulu atau 

teknik tradisional masyarakat lokal. Madu sunggau atau madu dahan ini 

dihasilkan oleh lebah madu liar raksasa (Apis dorsata) yang berhabitat di 

hutan dan sampai saat ini belum dapat dibudidayakan atau diternakkan 

seperti beberapa jenis lebah lain seperti: Apis meilifera, Apis cerena, 

Apis nigrocincta, dan lainnya. Apis dorsata umumnya membuat sarang 

dengan hanya satu sisiran yang menggantung di dahan dan ranting 

pohon yang mencapai 1x2 meter dengan estimasi hasil mencapai 20 
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kg/sarang. Spesies ini hanya berkembang di kawasan Asia sub-tropis 

maupun tropis, seperti Indonesia, Thailand, Philipina, India, Nepal, dan 

tidak ditemukan di luar kawasan Asia (Oldroyd & Wongsiri, 2006). 

Bentuk sunggau lebah madu yang dibuat sangatlah sederhana tanpa 

mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yaitu: dengan 

hanya dua batang kayu yang vertikal yang berfungsi untuk menyangga 

batang horizontal dengan tingkat kemiringan 15-30°. Kemiringan cabang 

dipilih agar sarang dapat menahan beban sarang madu yang berat. 

Sarang lebah madu liar ini terkonsentrasi di ujung sarang yang lebih 

tinggi.  

Sebagaimana dipahami, dalam beradaptasi dengan lingkungan, 

masyarakat memperoleh dan mengembangkan suatu kearifan yang 

berwujud pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas, dan 

peralatan sebagai hasil abstraksi mengelola lingkungan. Seringkali 

pengetahuan mereka tentang lingkungan setempat dijadikan pedoman 

yang akurat dalam mengembangkan kehidupan di lingkungan 

pemukimannya. Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap 

lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang 

diwariskan secara turun temurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan 

sumberdaya alam. Kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan 

dapat ditumbuhkan secara efektif melalui pendekatan kebudayaan.  
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Jika kesadaran tersebut dapat ditingkatkan, maka hal itu akan 

menjadi kekuatan yang sangat besar dalam pengelolaan lingkungan. 

Dalam pendekatan kebudayaan ini, penguatan modal sosial, seperti 

pranata sosialbudaya, kearifan lokal, dan norma-norma yang terkait 

dengan pelestarian lingkungan hidup penting menjadi basis yang utama. 

Seperti kita ketahui adanya krisis ekonomi dewasa ini, masyarakat yang 

hidup dengan menggantungkan alam dan mampu menjaga keseimbangan 

dengan lingkungannya dengan kearifan lokal yang dimiliki dan 

dilakukan tidak begitu merasakan adanya krisis ekonomi, atau pun tidak 

merasa terpukul seperti halnya masyarakat yang hidupnya sangat 

dipengaruhi oleh kehidupan modern. Maka dari itu kearifan lokal 

penting untuk dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga 

keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan 

lingkungannya. Berkembangnya kearifan lokal tersebut tidak terlepas 

dari pengaruh berbagai faktor yang akan mempengaruhi perilaku 

manusia terhadap lingkungannya. (Su Ritohardoyo, 2006:51). 

b. Perilaku Manusia 

Perilaku manusia terhadap lingkungan disebabkan karena 

perilaku manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor dasar, pendukung, 

pendorong dan persepsi, serta faktor lingkungan baik lingkungan fisik 

maupun lingkungan sosial, di antara faktor-faktor pengaruh adalah faktor 

dasar, yang meliputi pandangan hidup, adat istiadat, kepercayaan dan 
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kebiasaan masyarakat. Faktor pendukung meliputi pendidikan, 

pekerjaan, budaya dan strata sosial. Sebagai faktor pendorong meliputi 

sentuhan media massa baik elektronik maupun tertulis, penyuluhan, 

tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Sejauh mana penyerapan informasi 

oleh seseorang tergantung dimensi kejiwaan dan persepsi terhadap 

lingkungan, untuk selanjutnya akan direfleksikan pada tatanan 

perilakunya. (Su Ritohardoyo, 2006:51). 

Selanjutnya tatanan perilaku seseorang dapat digambarkan dalam 

suatu daur bagan, yaitu rangkaian unsur hubungan interpersonal, sistem 

nilai, pola pikir, sikap, perilaku dan norma (Ronald, 1988 dalam Su 

Ritohardoyo, 2006:52). Pada dasarnya manusia sebagai anggota 

masyarakat sangat tergantung pada lahan dan tempat tinggalnya. Di sini 

terdapat perbedaan antara lahan dan tempat tinggal. Lahan merupakan 

lingkungan alamiah sedangkan tempat tinggal adalah lingkungan buatan 

(binaan). Lingkungan binaan dipengaruhi oleh daur pelaku dan 

sebaliknya. Dalam pengelolaan lingkungan hidup kita juga 

membutuhkan moralitas yang berarti kemampuan kita untuk dapat hidup 

bersama makhluk hidup yang lain dalam suatu tataran yang saling 

membutuhkan, saling tergantung, saling berelasi dan saling 

memperkembangkan sehingga terjadi keutuhan dan kebersamaan hidup 

yang harmonis. Refleksi moral akan menolong manusia untuk 

membentuk prinsip-prinsip yang dapat mengembangkan relasi manusia 

dengan lingkungan hidupnya. 
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Manusia harus menyadari ketergantungannya pada struktur 

ekosistem untuk dapat mendukung kehidupannya itu sendiri. Manusia 

harus dapat beradaptasi dengan lingkungan hidup yang menjadi tempat 

ia hidup dan berkembang (Mateus Mali dalam Sunarko dan Eddy 

Kristiyanto, 2008:139). 

3. Pendekatan-Pendekatan yang Dilakukan Dalam Belajar Kearifan 

Lokal 

Dalam belajar kearifan lokal khususnya dan kearifan lingkungan 

pada umumnya maka penting untuk mengerti : 

a. Politik ekologi (political Ecologi) 

Politik ekologi sebagai suatu pendekatan, yaitu upaya untuk 

mengkaji sebab akibat perubahan lingkungan yang lebih kompleks 

daripada sekedar sistem biofisik yakni menyangkut distribusi 

kekuasaan dalam satu masyarakat. Pendekatan ini didasarkan pada 

pemikiran tentang beragamnya kelompok-kelompok kepentingan, 

persepsi dan rencana yang berbeda terhadap lingkungan. Melalui 

pendekatan politik ekologi dapat untuk melihat isu-isu pengelolaan 

lingkungan khususnya menyangkut isu “right to environment dan 

environment justice” dimana right merujuk pada kebutuhan 

minimal/standarindividu terhadap obyek-obyek right seperti hak untuk 

hidup, hak untuk bersuara, hak untuk lingkungan dan lain-lain. Adapun 

justice menekankan alokasi pemilikan dan penguasaan atas obyek-
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obyek right yaitu merujuk pada persoalan-persoalan relasional antar 

individu dan antar kelompok (Bakti Setiawan, 2006). 

Konsep right to environment dan environment justice harus 

mempertimbangkan prinsipprinsip keadilan diantara generasi (intra-

generational justice) dan lintas generasi (inter-generational justice), 

karena konsep pembangunan berkelanjutan menekankan baik dimensi 

diantara generasi maupun lintas generasi. 

b. Human Welfare Ecology  

Pendekatan Human Welfare Ecology menurut Eckersley, 1992 

dalam Bakti Setiawan, 2006 menekankan bahwa kelestarian 

lingkungan tidak akan terwujud apabila tidak terjamin keadilan 

lingkungan, khususnya terjaminnya kesejahteraan masyarakatnya. 

Maka dari itu perlu strategi untuk dapat menerapkannya antara lain :  

a) Strategi pertama, melakukan perubahan struktural kerangka 

perundangan dan praktek politik pengelolaan sumberdaya alam, 

khususnya yang lebih memberikan peluang dan kontrol bagi 

daerah, masyarakat lokal dan petani untuk mengakses sumberdaya 

alam (pertanahan, kehutanan, pertambangan, kelautan). Dalam hal 

ini lebih memihak pada masyarakat lokal dan petani dan 

membatasi kewenangan negara yang terlalu berlebihan (hubungan 

negara – kapital – masyarakat sipil). 

b) Strategi kedua, menyangkut penguatan institusi masyarakat lokal 

dan petani.  
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c. Perspektif Antropologi  

Dalam upaya untuk menemukan model penjelas terhadap 

ekologi manusia dengan perspektif antropologi memerlukan asumsi-

asumsi. 

Tasrifin Tahara dalam Andi M, Akhbar dan Syarifuddin (2007) 

selanjutnya menjelaskan bahwa secara historis, perspektif dimaksudkan 

mulai dari determinisme alam (geographical determinism), yang 

mengasumsikan faktor-faktor geografi dan lingkungan fisik alam 

sebagai penentu mutlak tipe-tipe kebudayaan masyarakat, metode 

ekologi budaya (method of cultural ecology) yang menjadikan variabel-

variabel lingkungan alam dalam menjelaskan aspek-aspek tertentu dari 

kebudayaan manusia. 

Neofungsionalisme dengan asumsi keseimbangan (equilibria) 

dari ekosistem-ekosietem tertutup yang dapat mengatur dirinya sendiri 

(self-regulating system), materialisme budaya (cultural materialism) 

dengan keseimbangan cost-benefit terlembagakan, hingga ekologi 

Darwinisme dengan optimal fitness dalam respon atau adaptasi untuk 

“survival”  

d. Perspektif Ekologi  

 Manusia Menurut Munsi Lampe dalam Andi M, Akhbar dan 

Syarifuddin (2007) terdapat tiga perspektif ekologi manusia yang dinilai 

relefan untuk aspek kearifan lokal, yaitu:  

a) pendekatan ekologi politik 

b) pendekatan ekosistemik dan 
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c) pendekatan konstruksionalisme. 

e. Pendekatan ekologi politik memusatkan studi pada aspek pengelolaan 

sumberdaya milik masyarakat atau tidak termiliki sama sekali, dan 

pada masyarakat-masyarakat asli skala kecil yang terperangkap di 

tengah-tengah proses modernisasi. 

f. Pendekatan ekosistemik melihat komponen-komponen manusia dan 

lingkungan sebagai satu kesatuan ekosistem yang seimbang dan 3) 

Paradigma komunalisme dan paternalisme dari perspektif 

konstruksionalisme. Dalam hal ini kedua komponen manusia dan 

lingkungan sumberdaya alam dilihat sebagai subyek-subyek yang 

berinteraksi dan bernegosiasi untuk saling memanfaatkan secara 

menguntungkan melalui sarana yang arif lingkungan. 

g. Pendekatan Aksi dan Konsekuensi (Model penjelasan Konstekstual 

Progressif) Model ini lebih aplikatif untuk menjelaskan dan memahami 

fenomena-fenomena yang menjadi pokok masalahnya. Kelebihan dari 

pendekatan ini adalah mempunyai asumsi dan model penjelasan yang 

empirik, menyediakan tempat-tempat dan peluang bagi adopsi asumsi-

asumsi dan konsep-konsep tertentu yang sesuai. Selanjutnya Vayda 

dalam Su Ritohardoyo (2006:25) menjelaskan bahwa pendekatan 

kontekstual progressif lebih menekankan pada obyek-obyek kajian 

tentang :  

a. aktivitas manusia dalam hubungan dengan lingkungan. 

b. penyebab terjadinya aktivitas dan, 
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c. akibat-akibat aktivitas baik terhadap lingkungan maupun 

terhadap manusia sebagai pelaku aktivitas. 

 

B. Kerangka Pikir 

Nilai luhur pancasila merupakan perwujudan filsafat kemanusiaan 

yang mencerminkan hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan 

manusia, dan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Dalam sila ketiga 

pancasila yaitu persatuan Indonesia dimana masyarakat Indonesia harus 

mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan 

bangsa dan Negara sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi 

dan golongan.  

Kearifan lokal merupakan nilai budaya yang menjadi pedoman untuk 

kehidupan masyarakat yang berguna bagi kesejahteraan bersama. Kearifan 

lokal “Ngaha Aina Ngoho” menjadi suatu prinsip dan petuah yang mendarah 

daging sebagai kultur atau budaya hidup yang harus dijalankan oleh 

masyarakat kabupaten bima.  

Implementasi dari kearifan lokal “Ngaha Aina Ngoho” yaitu sebagai 

anjuran untuk memanfaatkan sumber daya alam dikelola dengan baik dan 

hasilnya dapat digunakan untuk keberlanjutan hidup manusia, disisi lain berisi 

larangan jagan sesuka hati mengeksploitasi alam. Selain dari pada itu terdapat 

beberapa kendala yang mungkin akan terjadi dalam mewujudkan masyarakat 

woro yang cinta tanah air seperti kurangnya lahan untuk bertani bagi sebagian 

masyarakat, namun masyarakat desa woro sangat menanamkan nilai kearifan 
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lokal “Ngaha Aina Ngoho” sehingga memanfaatkan dengan maksimal potensi 

alam yang ada sebagai objek wisata, serta memanfaatkan juga kondisi yang 

ada untuk memajukan perekonomian masyarakat.  

Masyarakat desa Woro dengan mengimplementasikan kearifan lokal  

“Ngaha Aina Ngoho” dapat menjadikan desa tersebut menjadi objek wisata 

dan dapat memajukan perekonomian masyaratak setempat sehingga 

tercapainya masyarakat desa Woro yang cinta tanah air. 

 

Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, karena bermaksud 

menggambarkan, mengungkap, serta meninjau Undang-Undang, dan 

menjelaskan  implementasi nilai kearifan lokal  Ngaha Aina Ngoho dalam 

meningkatkan semangat cinta tanah air pada masyarakat desa Woro 

Kabupataen Bima. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif.  

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di desa Ndao Kecamatan Madapangga 

Kabupaten Bima, dipilihnya lokasi ini karena dianggap telah memenuhi 

standar dari aspek permasalahan, kultur masyarakat yang memegang dan 

menjalankan nilai kearifan lokal Ngaha Aina Ngoho dalam meningkatkan 

semangat  cinta tanah air pada masyarakat desa Woro. 

Adapun waktu penelitian diperkirakan akan memekan waktu selama 

dua bulan yaitu pada bulan juni – bulan juli tahun 2021.  
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C. Informan Penelitian 

 Informan pada penelitian ini yaitu : 

1. Pemerintah Desa Woro Kecamatan Madapangga 

Sebagai informan utama untuk mengetahui bagaimana kemampuan 

sejarah implementasi nilai kearifan lokal Ngaha Aina Ngoho dalam 

mewujudkan semangat cinta tanah air pada masyarakat desa Woro. 

2. Tokoh Adat  

Sebagai informan utama untuk mengetahui bagaimana kemampuan 

memahami terkait implementasu nilai kearifan lokal Ngaha Aina Ngoho 

dalam mewujudkan semangat  cinta tanah air pada  masyarakat desa Woro. 

3. Masyarakat  

Sebagai informan utama untuk mengetahui bagaimana kemampuan 

memahami terkait implementasi nilai kearifan lokal  Ngaha Aina Ngoho 

dalam mewujudkan semangat cintatanah air pada masyarakat desa Woro.   

 

D. Definisi Oprasional 

Definisi Oprasional 

Nilai Pancasila Menanamkan semangat cinta tanah air dalam hati 

sanubari setiap warga negara. 

Kearifan Lokal  

Ngaha Aina Ngoho 

Kearifan lokal “Ngaha Aina Ngoho” merupakan 

prinsip hidup yang harus dijalani masyarakat untuk 

tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan.  

Implementasi Implementsai adalah praktik mendasar untuk 

menerapkan strategi atau tujuan yang akan 

dilaksanakan. 

Cinta Tanah Air cinta tanah air adalah suatu perasaan yang timbul 

dari hati seseorang warga negara untuk mengabdi, 

memelihara, melindungi tanah airnya dari segala 

ancaman dan gangguan. 

 



27 
 

E. Sumber Data 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang 

diteliti. Pengambilan data primer ini melalui observasi dan wawancara 

langsung dengan instansi pemerintah desa, tokoh adat dan masyarakat 

yang berhubungan dengan penelitian ini menggunakan angket wawancara 

atau kuisioner berupa pertanyaan dan peryaatan terkait nilai kearifan lokal 

Ngaha Aina Ngoho.  

2. Data sekunder yaitu data yang sudah ada dan merupakan data yang didapat 

dari pemerintah desa dalam bentuk dokumen, seperti luas wilayah, luas 

hutan, jumlah penduduk serta data-data pendukung lainnya.  

F.  Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan guna melengkapi 

pembahasan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi dalam hal ini adalah peneliliti melakukan pengumpulan 

data dengan mengunjungi secara langsung di lapangan dan melakukan 

tanya jawab singkat yang berhubungan dengan variabel. Dalam 

pelaksanaan observasi diharapkan dapat memperoleh data yang tak dapat 

diperoleh melalui wawancara. Sasaran observasi dalam penelitian ini 

adalah masyarakat desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima. 
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2. Wawancara 

Teknik wawancara digunakan oleh penulis untuk mengetahui 

pelaksanaan nilai kearifan lokal “Ngaha Aina Ngoho” pada masyarakat 

desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.Wawancara ini 

dilakukan untuk mendapatkan data-data yang akurat dalam penelitian. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

dokumen resmi sehubungan dengan masalah sumber dan jenis data yang 

diperlukan dalam penelitian ini, berupa data luas wilayah, luas hutan, dan 

jumlah penduduk serta foto-foto desa tersebut.  

G.  Instrumen Penelitian 

  Instrumen penelitian ialah alat bantu yang dipergunakan oleh 

peneliti dalam mengukur fenomena sosial serta alam yang sesuai dengan 

variabel penelitian, Sugiono (2009). 

1. Lembar Observasi  

Lembar observasi merupakan pedoman peneliti dalam mengadakan 

pengamatan dan pencarian sistematik terhadap fenomena yang diteliti.  

2. Pedoman Wawancara 

 Pedoman wawancara merupakan pedoman peneliti dalam 

mewawancarai subjek penelian untuk menggali sebanyak-banyaknya 

tentang apa,mengapadan bagaimana tentang masalah yang di berikan oleh 

peneliti.pedoman ini merupakan garis besar pertanyaan-pertanyaan yang 

akan di berikan peneliti kepada subjek penelitian sebagaimana terlampir 

pada lampiran. Sebelum wawancara di lakukan terlebih dahulu instrument 

https://dosensosiologi.com/pengertian-fenomena-sosial-dan-contohnya-di-masyarakat-lengkap/
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penelitian berupa pedoman wawancara ini di validasi dengan validasi ahli 

(dosen ahli) agar instrumentnya, shahih dan data yang diperoleh  sesuai 

harapan. 

3.  Alat/bahan dokumentasi 

 Alat/bahan dokumentasi adalah alat bantu yang digunakan untuk 

mengumpulkan data-data yang berupa dokumen seperti foto-foto kegiatan 

dan transkip wawancara. 

H.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menurut Sugiyono (2012:107) terdiri dari 

analisis data sebelum di lapangan dan analisis data selama di lapangan. 

Sedangkan Miles dan Huberman memberika gamabaran mengenai teknik 

analisi data yaitu : 

1. Reduksi data (data reduction) 

Data yang di peroleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin 

lama penelitian di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, 

kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui 

reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya 

dan membuang yang tidak perlu. 

2. Penyajian data (data display) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, skema, bagan, tabel, hubungan antar kategori dan 
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sejenisnya, yang berguna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam penyusunan kesimpulan penelitian. Pada dasarnya, 

sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara 

sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan 

sajian. 

3. Kesimpulan dan pemeriksaan (conclusion drawing/verification) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila data kesimpulan data yang dikemukakanpada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian 

kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di 

kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Gambaran lokasi penelitian 

1. Gambaran Umum Desa Woro  

Woro adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Madapangga, 

Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa ini memiliki 

kodepos 84111. Desa ini terletak diujung selatan kecamatan madapangga 

dengan jumlah penduduk terbanyak kedua dikecamatan madapangga yaitu 

sebesar 5.056 jiwa, dengan spesifikasi jumlah penduduk laki-laki 2.566 jiwa 

dan jumlah penduduk perempuan 2.490 jiwa. Desa woro memiliki luas wilayah 

sebesar 715,12 Ha/m2.  

 

Gambar 4.1 

Peta Lokasi Desa Woro Kecamatan Madapangga 
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Tabel 4.1 

Batas Wilayah 

 

Batas Desa/kelurahan Kecamatan 

Sebelah utara  MPURI Madapangga 

Sebelah selatan  GUNUNG TOFU Ranggo dompu 

Sebelah timur  CAMPA Madapangga 

Sebelah barat  LA PADI Pajo dompu 

 

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa  

Gambar 4.2 

           Struktur Organisasi Pemerintah Desa Woro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 4.2 dilihat dari segi administratif, desa Woro  

terdiri dari 3 Dusun, 23 RT yang dipimpin oleh kepala desa, disamping itu 

kepala desa dalam menjalankan  tugasnya dibantu oleh beberapa perangkat 

desa seperti sekretaris desa, kasi pemerintah, kasi kesejahteraan, kasi 

pelayanan, kaur perencanaan, kaur umum serta kaur keuangan. 
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B. Proses Penelitian   

1. Persiapan Penelitian  

Proses pertama yang dilakukan peneliti sebelum melakukan 

penelitian adalah melakukan beberapa persiapan. Adapun proses 

persiapan yang dilakukan yaitu: 

a. Peneliti mencari subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti mendatangi 

kantor Desa Woro untuk meminta ijin untuk melakukan penelitian 

sebagai tugas akhir dalam penyelesaian study. Setelah itu meminta 

arahan dan petunjuk dari kepala desa terkaid dengan pemilihan 

informan pelitian yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.  

b. Setelah menentukan subjek, peneliti kemudian meminta kesediaan 

subjek untuk menjadi informan dalam penelitian ini dan bersedia 

untuk didokumentasi.  

c. Setelah melakukan komunikasi dengan subjek, peneliti kemudian 

meminta kepada subjek untuk menjamin kerahasiaan dari data yang 

diperoleh peneliti dan hanya digunakan untuk keperluan peneliti 

semata. 

d. Peneliti mempersiapkan alat berupa Handphone yang digunakan 

untuk memperoleh data berupa rekaman audio dan gambar hasil 

wawancara dengan subjek. 

e. Peneliti menyiapkan alat tulis menulis untuk mencatat hal- hal 

penting yang disampaikan oleh subjek. 

 



34 
 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Setelah melaksanakan beberapa persiapan untuk penelitian, 

peneliti kemudian melakukan wawancara kepada Sembilan (9) orang 

informan sesuai dengan jadwal wawancara yang telah disepakati 

bersama. Agar proses wawancara berjalan dengan lancar maka 

peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat 

sebelumnya. Proses wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka 

secara langsung dengan subjek untuk memperoleh informasi relevan 

dan kemudian merekam audio.  

Tempat pelaksanaan wawancara disesuaikan dengan 

kesepakatan kedua belahpihak yang membuat keduanya nyaman 

untuk melangsungkan wawancara. Diakhir pelaksanaan penelitian, 

peneliti meminta kesediaan subjek untuk didokumentasi sebagai bukti 

laporan penelitian.  

C. Karakteristik  Informan Penelitian 

Implementasi nilai kearifan Lokal Ngaha Aina Ngoho masyarakat desa 

Woro Kecamatan Madapangga dapat dilihat dari wujud kegiatan nyata yang 

dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan memanfaatkan ladang ngoho sebagai 

tempat bercocok taman dan  tidak membabat habis hutan secara keseluruhan 

wilayah yang dibuka untuk  digunakan oleh masyakat sesa Woro juga  

berdasarkan peraturan yang tetapkan  oleh pemerintah desa dan tokoh-tokoh 

adat desa.Aturan tersebut merupakan hasil musyawarah bersama dengan  
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menentukan batasan-batasan wilayah yang bias digunakan sebagai lahan 

pertanian.  

Data diperoleh dengan mewawancarai 9 informan yang mewakili 

pemerintah desa, tokoh adat, serta masyarakat desa. Untuk lebih jelasnya 

terkaid dengan karateristik informan dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4.2 

Daftar Karakeristik Informan Penelitian 

Identitas  JK 

(L/P) 

Usia Pekerjaan Dusun/RT  

AB L 52 Tahun Kepala Desa Dusun 2/ RT 5 

SB L 30 Tahun Aparat Desa Dusun 1/ RT 1 

MD L 48 Tahun Aparat Desa Dusun 2/ RT 12 

SR L 57 Tahun Wiraswasta Dusun 2 / RT 3 

SU L 56 Tahun Petani Dusun 2 / RT 3 

JN L 58 Tahun Petani Dusun 2 / RT 15 

NS P 55 Tahun Petani Dusun 2 / RT 6 

FW P 57 Tahun Petani Dusun 3 / RT 8 

NB P 60 Tahun Petani Dusun 2 / RT 4 

Sumber : Data Primer  

 Berdasarkan tabel 4.2  jumlah informan terdiri dari 3 Pemerintah 

Desa dan 3 Masyarakat. Serta 3 Tokoh adat. Jumlah informan seluruhnya 

adalah 9 orang yang terdiri dari 6 orang yang berjenis kelamin laki-laki, dan 

3 orang yang berjenis kelamin perempuan. Pemilihan informan ini 

menggunakan sistem acak.  
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D. Hasil Penelitian 

1. Implementasi Nilai Kearifan Lokal Ngaha Aina Ngoho pada 

masyarakat desa Woro. 

Konsep “Ngaha Aina Ngoho” berdasarkan emik masyarakat Bima 

adalah sebuah filosofi hidup tentang ekologi untuk memaknai keberkahan 

dari yang Maha Hidup bagi masyarakat Bima. Konsep “Ngaha Aina 

Ngoho” terbentuk dari tiga kata, “Ngaha”, “Aina” dan “Ngoho” yang 

memiliki anjuran sekaligus juga larangan. Kata “Ngaha” secara harfiah 

bermakna makan, “Aina” bermakna “jangan”, dan “Ngoho “ berarti 

“berladang”. Sebagai sebuah konsep kearaifan lokal tentang ekologi 

“Ngaha Aina Ngoho” bila diturunkan dari ketiga makna harfiah kata 

tersebut dapat dimaknai sebagai anjuran untuk memanfaatkan sumber daya 

alam yang dikelola dengan baik dan hasilnya dapat digunakan untuk 

keberlanjutan kehidupan manusia disatu sisi, dan disisi lain berisi larangan 

untuk jangan semana-mena mengekploitasi alam dan lingkungan dalam 

arti jangan rakus, jangan boros memanfatkan hasil alam beserta lingungan 

yang diaktualisasikan pada kegiatan “Ngoho”. “Ngoho” adalah aktivitas 

pemanfaatan sumber daya alam hutan yang dilakukan untuk membuka 

lahan pertanian dengan membakar hutan. Konsep “ Ngoho” ini menjadi 

kunci pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan masyarakat Bima, 

khususnya para peladang berpindah dalam memanfaatan sumber daya 

alam hutan. 
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Aktivitas “ Ngoho” dalam arti pemanfaatan sumber daya alam 

yang diberikan oleh yang Maha Hidup pada dasarnya bukan aktivitas 

kosong tanpa konteks, melainkan suatu konsep pemanfaatan sumber daya 

alam yang ekologis dan karena bersifat ekologis seharusnya aktiviatas 

tersebut berada dalam bingkai ekosistem yang tidak boleh dilarang untuk 

dilakukan, karena sejatinya, aktivitas “Ngoho” adalah upaya pemanfaatan 

sumber daya alam yang diatur dalam Peraturan Mentri Lingkungan Hidup 

Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan, dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup, terutama untuk hutan adat. Idealnya pemanfaatan 

hutan sebagai lahan baru pertanian berdasarkan PP tersebut harusnya 

dilakukan dalam “pantauan“ dengan berdasarkan nilai kearifan lokal 

mengacu pada beberapa persyaratan. 

Akan tetapi yang menjadi masalah adalah ketika aktivitas 

“Ngoho” berubah fungsi sebagai aktivitas untuk mengekploitasi sumber 

daya alam berupa hutan diluar ketentuan yang merusak lingkungan. Secara 

sederhana konsep “Ngaha Aina Ngoho “ adalah konsep filsafat yang 

memiliki nilai kearifan lokal dan bermakna “silakan memanfaatakan 

sumber daya alam yang diberikan oleh yang Maha Hidup tetapi ingat 

jangan pula kalian ekploitasi sumber daya alam yang diberikan sehingga 

berdampak pada kehidupan selanjutnya.” Dinalar secara ilmiah konsep ini 

mengajak manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk tetap 

dalam makna ekologi sehingga tumbuh suatu ekosistem alam yang 

equibilirium. Ekologi menempatkan manusia berinteraksi antara 
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sesamanya sebagai pelaku kehidupan yang juga secara bersamaan 

diharuskan berinteraksi dengan makluk hidup lainnya atau dengan alam 

disekitarnya dengan tujuan terciptanya sebuah ekosistem atau tatanan alam 

yang utuh dan menyeluruh, antara setiap unsur pembentuk lingkungan 

hidup. 

Ekologi dan ekosistem keduanya berfungsi untuk tetap 

melestarikan alam dan menopang keberlanjutan hidup manusia sepanjang 

dunia masih berputar. Melihat kondisi alam Bima sekarang ini, sudah jauh 

dari nilai kearifan lokal “Ngaha Aina Ngoho”. Kini konsep kearifan lokal 

ini kini hanya sebatas “slogan” yang enak didengar ketika dinyayikan 

(dengarkan lagunya) bahkan dapat dikatakan konsep “Ngaha Aina Ngoho 

“ telah kehilangan makna dan bertolak belakang, maknanya seolah-olah 

beralih menjadi boleh makan apapun dari hasil alam, tidak usah perhatikan 

kelestarian alam. Alhasil pemaknaan konsep yang direalisasikan dengan 

kegiatan membakar hutan, untuk lahan penanaman jagung serta 

pembalakan liar, memberikan sumbangan besar terhadap rusaknya hutan 

di Bima. Pembakaran hutan untuk lahan penaman jagung sekilas 

memberikan dampak ekonomi yang luar biasa, akan tetapi dampak 

kerusakan sumber daya alam sesungguhnya jauh lebih berbahaya, karena 

akan memberikan kerusakan yang berkelanjutan, dengan hadirnya bencana 

alam berupa banjir bandang, dan tanah longsor serta dampak penyerta 

lainnya berupa munculnya global warning, dan pencemaran lingkungan. 

Hala ini dapat dilihat dari pernyataan beberapa informan hasil wawancara 
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di desa Woro bahwa Nilai Kearifan Lokal Ngaha Aina Ngoho sangatlah 

urugen dan perlu dipertahankan oleh masyarakat. Seperti yang 

dikemukakan oleh informan berikut: 

Informan pertama dengan inisial AB, diruangan Kepala desa 

mengemukakan bahwa: 

“Pemerintah desa dalam membuka lahan tetap mengikuti 

aturan dan prosedur yang berlaku sesaui  dengan  ketetapan kementri 

kehutanan dalam hal ini kementrian kehutanan memberikan ruang 

atau ijin  kepada petani untuk membukka lahan di so lano sebagai 

tempat untuk mengembangkan potensi hasil alam dan mengurangi 

angka penngangguran. .”(Wawancara AB, Pemerintah Desa WORO, 

5 Agustus 2021).   

Sepereti tersebut  yang telah diungkapkan oleh informan yang 

berinisial AB diatas dapat penulis pahami, bahwa dalam proses 

implementasi nilai kearifan lokal ngaha aina ngoho, pemerintah 

memberikan ijin kepada masyarakat desa Woro untuk membuka lahan 

untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku. Dan nama lahan yang dibuka adalah so lano. 

Kemudian informan AB mengemukakan lebih lanjut terkait aktivitas 

ngoho sebagai berikut: 

“luas lahan yang dibuka oleh pemerintah untuk dimanfaatkan 

sebagai lahan pertanian yaitu 400 hektar yang kurang lebih 80 persen 
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dan mulai dibukanya lahan tersebut dari tahun 2018 (3 tahun yang 

lalu), masyarakat desa yang terlibat dalam aktivitas ngoho tersebut.” 

 

Dari uraian yang telah diungkapkan oleh informan diatas, penulis 

memehami bahwa angka pengangguran dan juga kemiskinan akan dalam 

kurun waktu 3 tahun terakhir ini sudah berkurang karna adanya lahan 

tersebut yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan ekonomi 

keluarga dan mengurangi angka pengangguran yang ada di desa 

Woro.Selanjutnya informan yang berinisial SB( ketua persatuan tani so 

lano) mengemukakan bahwa:  

“Pemerintah desa Woro juga sudah melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat dan mengundang seluruh ketua-ketua RT, Dan 

juga kepala dusun, tokoh adat serta masyarakat untuk 

bermusyawarah di kantor desa woro terkait denganakan dibukanya 

lahan pertanian atau ngoho, kemudian seluruh audiens yang hadir 

waktu itu menyepakati dengan adanya hal tersebut. Pemerintah desa 

juga akan mengusahakna legitimasi atau sertifikat tanah kepada 

masing-masing pemilik lahan tersebut. .”(Wawancara MD, 

Pemerintah desa Woro, 5 Agustus 2021) 

Dari pernyataan yang diungkapkan oleh SB diatas dapat diketahui 

bahwa pepemerintah desa telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu 

kepada seluruh masyarakat desa woro sebelum adanya aktivitas ngoho 

agar masyarakat merngetahui apa manfaat dari aktivitas ngoho dan batas-
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batas wilayah ngoho yang harus dimanfaatkan sampai dimana, kemudian 

informan SB melanjutkan peryataannya yaitu: 

“ Jadi kepala desa sangat berperan dan antusias untuk 

melaksanakan suatu kegiatan,  juga memberikan motivasi kepada 

masyarakat desa woro untuk meningkatkan semangat gotong royong 

pada saat ngoho karna kepala desa atau pemerintah desa sudah 

memberiakn fasilitas yang luar biasa kepada 

masyaraktnya.”(Wawancara S, Pemerintah Desa Woro, 5 Agustus  

2021) 

Berdasarkan peryataan informan SB diatas, kepala desa  beserta 

jajaran pemerintah desa worto tidak memberikan ijin kepada masyarakat 

untuk memenfaatkan hutan dengan sebaik-baiknya namun pemerintah 

desa woro juga memberikan fasilitas seperti alat transportasi dan juga bibit 

jagung yang akan ditanam kepada msyarakat desa woro. Hal ini di ungkap 

oleh informan berinisial NB dirumahnya, bahwa: 

“kami bersyukur dan mengapresiasi kepada pemerintah desa 

woro selain memberikan ijin lahan kami juga diberikan fasilitas alat 

transportasi atau mobil khusus penumpang, karna jarak yang akan 

ditempuh dari pemukiman warga ke so lano sangatlah jauh dan juga 

kami diberikan bibit jagung secara gratis oleh pemerintah desa 

woro.(6 Agustus 2021, Masyarakat desa Woro) 

Berdasarkan penjelasan dari informan berinisial NB diatas, dapat 

penulis pahami bahwa, lahan so lano juga sudah ada jalur untuk dilewati 
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menggunakan mobil, motor yang dapat memudahkan masyarakat dalam 

bertani. Kemudian saya bertanya kepada salah satu informan terkait 

dampak yang akan ditimbulkan akibat ngoho, lalu informan berinisial FW 

itu menjawab sebagai berikut: 

 “Sebenarnya kami merasa khawatir dengan beberapa dampak 

yang akan ditimbulkan dari kegiatan ngoho ini, namun apa boleh 

buat hasil ngoho( tani ) adalah harapan paling terbesar masyarakat 

desa woro.” 

Dari pernyataan informan diatas dapat dipahami bahwa sebenarnya 

masyarakat menyadari terkait dampak yang akan terjadi akibat ngoho 

seperti; banjir, tanah longsor, kekeringan, populasi udara dan lain 

sebagainya, namun masyarakat seakan-akan tidak memperdulikan dampak 

tersebut karna banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk itu 

masyarakat desa Woro mau tidak mau terpaksa melakukan hal tersebut. 

Kemudian informan FW melanjutkan pertaannya yaitu: 

“untuk menggantungkan hidup yaitu hanya dengan hasil tani 

dan juga kami berpikir dari pada kami merantau keluar negri 

menjadi TK/TKW dan jauh dari keluarga serta anak anak kami, 

kami lebih memilih untuk melakukan ngoho. .”(Wawancara FW, 

Masyarakat Desa Woro, 7 Agustus 2021). 

Dari pernyataan diatas ternyata masyarakat lebih memilih untuk 

jadi petani dikampung dari pada harus keluar negri untuk menjadi 

TKI/TKW, mereka tidak tega untuk meninggalkan keluarga dari pada 
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harus pergi jauh ke luar negri lebih baik memenfaatkan lahan yang ada 

unt5uk kesejahteraan kelurga dan mereka mengakui bahwa: 

“kami sangat kasihan kepada anak-anak yang ditinggalkan 

orang tuanya yang merantau berpuluh-puluh tahun, dan daya 

khawatir anak-anak saya tidak sekolah dengan rajin, pergaulan bebas 

ikut serta dalam kelompok kenakalan remaja karna banyak yang 

saya perhatikan disekitar anak-anak yang ditinggal rantau sangatlah 

tidak terurus, itulah yang saya khawatirkan.” (FW, 7 Agustus 2021). 

Berdasarkan ungkapan diatas, penulis sadar bahwa ternyata itulah 

beberapa factor yang menyebabkan masyarakat desa Woro melakukan 

aktivitas ngoho. Dan masyarakat desa Woro perlu melekukan aktivitas 

tersebut karna aktivitas tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

setempat. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan berinisial SU, 

sebagai berikut: 

“Masyarakat perlu melakukan ngoho karna sebagian besar 

masyarakat desa woro adalah petani dan itu sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat.” (Wawancara SU, Masyarakat Desa Woro,7 Agustus 

2021) 

Pernyataan diatas kemudian dilanjutkan oleh ungkapan dari 

informan JN, yang mengemukakan hal yang hampir sama dengan SU, 

yaitu sebagai berikut: dikemukakan olehinforman JN, ia mengatakan 

bahwa : “Kami sangat membutuhkan lahan tersebut karna dengan 

hasil dari pemanfaatan lahan tersebut perekonomian kami jadi 
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meningkat, kami juga bsa memperbaiki tempat tinggal atau rumah. 

.”(Wawancara JN, Masyarakat Desa Woro 7 Agustus 2021)  

Berdasarkan pernyataan kedua informan diatas, bahwa masyarakat 

sangat membutuhkan lahan ngoho dengan pemanfaatan lahan tersebut 

masyarak merasakan peningkatan ekonomi, kemudian dari hasil 

pengelolaan lahan tersebut masyarakat bisa memperbaiki tempat tinggal 

dan memanfaatnya juga untuk biaya pendidikan anak. Halitu dapat dilihat 

dari hasil wawancara penulis dengan informan berinisial NS, ia 

mengatakan bahwa: 

” Walaupun kami menyadari ada beberapa dampak yang akan 

ditimbulkan melalui ngoho seperti tanah longsor, banjir, kekeringan 

dan yang lainya sebenarnya kami sudah kami pikirkan semua, namun 

kami juga kembali berpikir bahwa ketika kita tidak diijinkan untuk 

ngoho maka kami akan susah untuk meningkatkan pereoknomian 

keluarga, menyekolahkan anak atau biaya pendidikan belum lagi ada 

beberapa kegiatan adat istiadat yang harus ditunaikan didalam 

masyarakat seperti teka ra ne,e setiap hasil panen kami 

memanfaatkannya dengan hal tersebut. Dan juga kami berpikir dua 

kali ketika kami tidak ada lading pekerjaan di kampong pasti kami 

akan merantau keluar daeragh atau luar negri kami tidak tega untuk 

meninggalkan anak anak kami dan banyak juga yang kami lihat 

dikampung sekarang kebanyakan anak-anak yang terjerumus 

kepergaulan bebas, menikah dini adalah anak-anak yang ditinggalkan 
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orang tuanya dari rantauan, itulah yang paling kami takutkan. 

.”(Wawancara, Masyarakat  Desa Woro 8 Agustus  2021) 

Dari penjelasan informan NS diatas, selain memanfaatkaan hasil 

dari ngoho untuk biaya pendidikan anak, masyarakat desa Woro juga 

memanfaatkannya dikegiatan kegiatan social kemasyrakatan seperti teka 

ra ne,e atau mbolo weki yaitu kegiatan adat masyarakat desa woro untuk 

meringan beben tetangga atau masyarakat sekitar dalam melangsungkan 

pernikahn atau sunatan. 

Berdasarka penjelasan yang telah diungkapkab oleh beberapa 

informan diatas, dapat penulis pahami bahwa Implementasi Nilai Kearifan 

Lokal Ngaha Aina Ngoho pada masyarakat desa woro sudah terlaksana 

karna msyarakat desa woro memanfaatkan alam untuk berladang yaitu 

dengan ijin pemerintah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku 

atau yang sudah ditetapkan. Selain itu, masyarakat desa Woro juga 

memanfaatkan hasil dari aktivitas ngoho dengan beberapa hal seperti: 

biaya pendididikan anak, kegiatan social kemasyrakatan, memperbaiki 

tempat tinggal dan juga dengan adanya lahan tersebut angka pengangguran 

dan TKW/TKI berkurang di desa Woro. 

 

 

 

 

 



46 
 

2. Mempertahankan Nilai Kearifan local Ngaha Aina Ngoho dalam 

meningkatkan semangat CintaTtanah Air. 

 

A.S.Padmanugraha dalam "Common Sense Outlook on Local 

Wisdom and Identity: A Contemporary Javanese Natives" (2010) 

menuliskan, kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu 

masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. 

Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi 

ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Dicontohkan, kearifan lokal 

terdapat dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, permainan rakyat, dan 

sejenisnya. Masyarakat tertentu bisa menemukan suatu pengetahuan yang 

kemudian disebut bagian dari kearifan lokal melalui pengalaman. Mereka 

kemudian mengintegrasikan temuan itu dengan pemahaman terhadap 

budaya atau keadaan alam di sekitarnya.  

Kearifan lokal juga dapat memiliki arti nilai leluhur yang 

terkandung dalam budaya lokal yang kaya seperti suatu tradisi, peribahasa, 

maupun cerita daerah dari suatu kawasan tertentu. Makna Kearifan Lokal 

sendiri dapat menjadi identitas suatu bangsa, terkhusus Indonesia yang 

memiliki keberagaman budaya. Transformasi antar budaya itu dapat 

menjadikan suatu nilai budaya nasional yang mencakup keseluruhan isi 

budaya.Termasuk di daerah Bima Nusa Tenggara Barat salah satunya 

memeilki nilai kearifan local ngaha aina ngoho yang sudah menjadi 

semboyan bagi keberlangsungan hidup masyarakat Mbojo kabupaten 

Bima, yang harus dirawat dan terus dilestraikan. 
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Bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 

Agustus 1945. Kemerdekaan itu diperoleh melalui perjuangan dan 

pengorbanan parada pejuang yang tidak ternilai harganya. Sejak itu, 

bangsa Indonesia bertekad untuk membela tanah airnya dari segala bentuk 

gangguan dan ancaman, baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar. 

Kita tidak boleh lengah sedikit pun karena ancaman akan datang dari 

berbagai arah. Semangat persatuan dan kesatuan harus diperkukuh melalui 

berbagai kegiatan, baaik yang bersifat local, kedaerahan, nasional, maupun 

internasional. 

Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati 

sanubari seorang warga Negara, untuk mengabdi, memelihara, membela, 

melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Definisi lain 

mengatakan bahwa Rasa cinta tanah air adalah rasa kebanggaan, rasa 

memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki 

oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal yang tercermin dari 

perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela 

berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau 

budaya yang ada dinegaranya dengan melestarikannya dan melestarikan 

alam dan lingkungan. Selain itu bentuk cinta terhadap tanah air juga adalah 

bagamana kita bisa merawat lingkungan, menjaga hutan-hutan kita, supaya 

tidak dieksploitasai, tidaklah elok rasanya ketika kita melihat lingkungan 

kita rusak, udara segar akan tercemar dan kekeringan yang 

berkepanjangan, banjir bandang. Dampak-dampak inilah yang 
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dikhawatirkan akan terus terjadi dan melanda Kabupaten Bima. Sebab 

merawat hutan atau menjaga lingkungan adalah tanda cintanya seorang 

warga Negara terhadap bangsa dan negaranya. Hal tersebut dapat dilihat 

dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan sebagai berikut: 

Informan berinisial AB, mengemukakan pendapatnya terkait cinta 

tanah air berikut ini: 

“Cinta tanah Air adalah rasa bangga dan haru terhadap tanah 

kelahiran dan rasa itu harus dipertahankan termasuk dalam aktivitas 

ngoho saya tetap memberikan himbauan kepada masyarakat desa 

woro untuk tidak menebang pohon secara liar atau membuka lahan 

sendiri tanpa ijin dari pemerintah, sebab pemerintah hanya membuka 

lahan sesuai dengan kebutuhan yang ada saja sesuai dengan 

ketentuan prosedur yang berlaku”. (Wawancara AB, Kepala Desa 

Woro 5  Agustus 2012) 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa, pemerintah desa 

woro memberikan himbauan kepada masyarakat desa woro untuk tidak 

membuka lahan tanpa ijin dari pemerentah seseuai dengan lahan mana saja 

yang harus dibuka dan di manfaatkan. Karna sudah ada beberapa 

masyarakat desa Woro yang coba memebuka lahan secara diam-diam atau 

ingin memeperluas wilayah ngoho tanpa iin dari pemerintah. Mengenai hal 

tersebut informan AB memberikat keterangan yaitu sebagai berikut: 

“Satu tahun silam tepatnya pada tahun 2020 ada bebrapa 

warga masyarakat desa woro yang sudah membuka lahan secara 
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diam-diam atau ingin memperluas wilayah ngoho, namun ada satu 

warga yang melapor kepada pemerintah desa terkait hal tersebut 

karna warga itu menganggap bahwa perbuatan yang mereka lakukan 

dapat merugikan orang banyak, kemudian pemerintah desa langsung 

menindaklanjuti kasus tersebut dengan bekerja sama dengan Dinas 

Kehutanan Kabupaten Bima serta polsek madapangga untuk 

langsung mengecek lokasi kejadian dan setelah tiba tempat kejadian 

perkara lahan yang sudah dibuka secara diam-diam tadi ditutup 

kembali dan para pelaku diproses oleh polsek Madapangga.” (AB, 5 

Agustus 2021). 

Berdasarkan wawancara dengan informan AB diatas, bahwa 

pemerintah desa Woro sangat bertindak tegas terhadap pelaku yang 

melakukan aktivitas ngoho secara illegal atau secara diam-diam karna 

perilaku tersebut melanggar ketentuan yang berlaku juga menjukan 

keserakahan manusia yang dapat membahayakan lingkungan serta 

merugikan masyarakat sekitar. Sikap keserakahan manusia inilah yang 

menjadi kendala dari terbentuknya masyarakat yang cinta terhadap tanah 

airnya. 
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a. Apa kendala pada masyarakat desa Woro dalam mempertahankan 

Nilai Kearifan Lokal Ngaha Aina Ngoho dalam meningkatkan 

semangat Cinta Tanah Air. 

Meskipun pemerintah sudah memberikan wadah untuk 

dimanfaat denagn sebaik-baiknya masih ada saja masyarak yang tidak 

mau menaati peraturan atau ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat 

dilihat dari wawancara penulis dengan informan berinisial MD,diaula 

Kantor Desa Woro, ia mengatakan bahwa: 

“dou ara rasa ke wati ntauna suku ra saba wau ra kau ba dou 

ngoho ake na lao hengga wali ku lahan makalai pahu ba dantau na 

sukur manusia ncau ke, ede mbora kai aka ku ta cua manga satoi-toi 

mpa pain ta”(MD,5 Agustus 2021). 

Dari pernyataan informan berinisial MD yang mengemukakan 

kekesalannya dengan menggunakan bahasa daerah Mbojo terhadap 

beberapa masyarakat yang tidak puas mendapatkan hasil ngoho dan 

membuka lahan secara ilrgal dapat penulis pahami dan diartikan 

sebagai berikut: 

“Masyarakat benar-benar tidak memeiliki rasa syukur 

terhadap kesempatan membukalahan ngoho yang diberikan oleh 

pemerintah malah memilih untuk membuka lahan secara illegal 

untuk kepuasan pribadi, kita harus paham dan sadar bahwa 

sedikit saja lahan yang sudsah dimanfaatkan itu sudah lebih dari 

cukup” (MD, 5 Agustus 2021). 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan diatas 

dapat kita pahami bahwa kendala yang terbesar dalam meningkatkan 

semangat cinta tanah air pada masyarakat desa Woro adalah lahir dari 

ketidak sadaran masyarakat akibat dipengaruhi oleh sifat keserakahan 

manusia itu sendiri maka tak heran beberapa kejadian alam akibat dari 

hal tersebut seperti banjir bandang dan kekeringan atau sumber mata ari 

2 tahun terakhir ini tidak ada sama sekali di desa woro mulai dari bulan 

September sampai bulan November dan hal ittu sudah penulis rasakan 

ketika penulis masih ada dikampung satu tahun silam. 

b. Solusi untuk mengatasi Masyarakat desa Woro dalam 

mempertahankan nilai kearifan local Ngaha Aina Ngoho dalam 

meningkatkan semangat cinta tanah air. 

 

Hutan adalah kita. Hutan adalah kunci dalam menjaga 

keseimbangan ekosistem dunia dan stabilitas iklim. Kalau hutan kita 

dirusak dengan skala stadium berat, maka implikasinya terjadi 

pemanasan global (global warming) yang menimbulkan instabilitas 

iklim dunia. Karena itu, perlu aksi lokal sebagai bagian dari partisipasi 

dalam kehidupan global. 

Dalam konteks lokal, sebenarnya kekayaan alam Bima sangat 

melimpah ruah, namun belum dikelola secara layak. Penebangan pohon 

akibat illegal logging, perambahan dan pembakaran hutan telah 

menambah tingkat kepanasan suhu alam Bima. Inilah fenomena 
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deforestasi itu. Akhirnya terjadi pencemaran udara, surplus kemarauan, 

dan rusaknya. Maka ada bewberapa solusi yang dipaparkan oleh 

informan berinisial SR, selaku tokoh adat didesa Woro, ia mengatakan 

bahwa: 

“Dalam konteks ini, pemerintah perlu optimal untuk 

memberikan edukasi konseptual kepada aparatur teknis, dan 

sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya kerusakan hutan. 

Pembuatan regulasi untuk mengatasi sengkarut persoalan 

penjarahan hutan bisa dilakukan, namun benar-benar 

mengakomodasi aspirasi semua pihak. Sehingga pemerintah 

beserta masyarakat dapat melestarikan lingkungan melalui 

pemanfaatan lahan hutan secara produktif yang berbasis 

partisipasi masyarakat.(SR, 8 Agustus 2021). 

Berdasarkan uraian dari tokoh adat diatas, penulisa memehami 

bahwa pemerintah desa Woro harus secara masif memberikan edukasi 

kepada masyarakat desa woro terkait bahaya yang akan ditimbulkan 

dari mengeksploitasi hutan sehingga masyarakat desa woro terhindar 

dari bahaya yang akaan ditumbulkan akibat aktivitas bgoho illegal. 

Selain itu juga informan selalu mengajak kepada seluruh lapisan 

masyarakat untuk menjaga lingkungan seperti yang ia kemukakan 

sebagai berikut: 

Para aktivis lingkungan, rimbawan/rimbawati dan pecinta 

alam mesti berkolaborasi dengan pemuka agama untuk 
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mengkhotbahkan isu-isu lingkungan hidup dan jihad 

penyelamatan hutan. Para ulama mesti mengeluarkan fatwa 

progresif agar umat beragama menangkal setiap upaya perusakan 

hutan dan lingkungan. Terlebih, dalam ajaran agama (Islam), kita 

sebagai manusia wajib menjaga hubungan yang harmonis dengan 

Tuhan, sesama manusia, termasuk harmoni dengan alam.(SR, 8 

Agustus 2021). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat kita 

ambil hikmah atau menemukan solusi terhadap masalaha yang dihadapi 

oleh masyarakat desa Woro dalam mempertahankan nilai kearifan local 

ngaha aina ngoho dalam merningkatkan semangat cinta tanah air yaitu 

pemerintah harus bertanggungjawab untuk terus memberikan edukasi 

kepada masyarakat yang melakukan aktivitas ngoho utuk tidak 

membuka lahan lagi secara diam-diam dan kepada para aktivis 

lingkungan serta tokoh agama untuk terus menyuarakan aspirasi 

merawat lingkungan melalu sosialisasi dan juga khutbah atau ceramah 

dimasjid, setidaknya solusi ini dapat menggetarkan hati masyarakat 

desa woro untuk tidak serakah. 
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E. Pembahasan 

Implementasi nilai kearifan lokal Ngaha Aina Ngoho dalam 

meningkatkan semangat  cinta tanah air pada masyarakat Desa Woro 

Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dapat dilihat dari kegiatan 

pembukaan lahan dengan melakukan Ngoho yang artinya membuka hutan 

untuk lahan pertanian bagi masyarakat desa.  

Pembukaan lahan ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan 

musyawarah bersama antara pihak pemerintah desa dan tohon adat serta 

masyarakat, setelah mencapai keputusan bersama maka kegiatan Ngoho 

dilaksana secara gotong royong serta dipantau langsung oleh aparatul Negara 

seperti polisi dan tentara yang memastikan secara langsung bahwa batasan-

batasan wilayah yang boleh untuk Ngoho dan sebaliknya.  Kegiatan ini 

disadari betul oleh masyarakat bahwa dengan melakukan Ngoho merupakan 

salah satu bentuk kerusakan pada alam, yaitu dengan memotong pohon” 

sehingga ekositim yang ada diwilayah itu terputus, seperti burung-burung 

kehilangan tempat untuk berteduh, serta binatang-binatang lainnya kehilangan 

habitatnya mereka.  

Kegiatan Ngoho ini telah diputuskan bersama oleh pemerintah desa 

dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat dengan tujuan mengurangi 

angka kemiskinan di desa tersebut, dengan adanya Ngoho masyarakat bisa 

menambah kegiatan pertanian dengan menanam jagung dan kacang. Dampak 

positifnya adalah angka kemiskinan semakin berkurang, perekonomian 

masyarakat desa bisa teratasi dengan pembukaan lahan untuk pertanian 



55 
 

tersebut. Namun dampak negative pula tidak terlepas dari kegiatan Ngoho 

tersebut yaitu merusak ekosistim pada wilayah tersebut.  

Kearifan lokal Ngaha Aina Ngoho telah dilaksanakan dengan betul 

oleh masyarakat desa woro yaitu dengan melakukan Ngoho pada wilayah-

wilayah yang telah ditetapkan bersama oleh pemerintah desa dan atas 

pertimbangan tokoh adat dan masyarakat. Mereka menyadari betul bahwa 

mereka tidak boleh serakah untuk membabat habis hutan yang ada didesa 

tersebut dikarenakan rasa cinta terhadap tanah air masih sangat dipegang 

teguh oleh mereka dengan menjaga hutang lindung sebagai pelindung 

kelangsungan hidup mereka. Mereka tidak serakah hanya saja melakukan ini 

dengan tuntutan perekonomian yang semakin hari semakin memburuk.  

Ngaha aina ngoho, sebagai falsafah masyarakat bima yang memiliki 

makna bahwa hidup mesti memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita 

sesuai kebutuhan, bukan memenuhi semua keinginan kita; boleh makan 

namun jangan dihabiskan apa-apa yang mesti dilestarikan. Motto yang sengaja 

diajarkan sejak zaman naka (zaman tertua di kebudayaan bima, ntb) oleh 

leluhur masyarakat bima agar mampu menghadapi tantangan melestarikan 

lingkungan. Dan motto tersebut pernah masif dikampanyekan oleh bupati 

bima sekitar tahun 1979, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi bupati 

pada saat itu masyarakat bima yang hidup dalam tekanan penjajahan 

masyarakat bima oleh masyarakat bima disebut nipo (tentara jepang). 

Masyarakat yang hidup dalam situasi sedang dijajah saat itu cenderung hidup 

berpindah-pindah di dalam hutan dan membabatnya untuk kepentingan bertani 
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dan berladang, semuanya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Kebiasaan 

yang sangat merugikan mereka sendiri dan alhasil bencana banjir terus 

melanda bima akibat dari pembabatan kawasan hutan secara liar yang 

dilakukan, sehingga itu disebut sebagai penyakit kronis yang harus diatasi 

agar mengatasi bencana banjir yang melanda bima hingga hari ini. Solusi yang 

dihadirkan dari permasalahan seperti itu dihadirkanlah program “GOGO 

RANCA” dari pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. 

Yang pada akhirnya motto Ngaha Aina Ngoho dengan program Gogo Ranca-

nya mampu menekan angka pembabatan hutan secara liar yang dilakukan oleh 

masyarakat bima sehingga mampu menjaga kelestarian lingkungan terlebih 

terbebas dari bencana banjir yang melanda. Seperti halnya yang dikemukakan  

Francis Wahono (2005) menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah kepandaian 

dan strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan 

ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala 

serta keteledoran manusia. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, 

tetapi sampai pada norma dan tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan 

lokal dapat menjadi seperti religi yang memedomani manusia dalam bersikap 

dan bertindak, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan 

peradaban manusia yang lebih jauh. 

Kegiatan Ngoho ini tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan 

masyarakat desa tersebut yang terdiri dari beberapa faktor, hal paling 

mendasar adalah kebutuhan ekonomi masyarakat tersebut. Seperti yang 

ditegaskan oleh  (Su Ritohardoyo, 2006). Perilaku manusia terhadap 
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lingkungan disebabkan karena perilaku manusia dipengaruhi oleh beberapa 

faktor dasar, pendukung, pendorong dan persepsi, serta faktor lingkungan baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, di antara faktor-faktor pengaruh 

adalah faktor dasar, yang meliputi pandangan hidup, adat istiadat, kepercayaan 

dan kebiasaan masyarakat, serta kebutuahan perekonomian sebagai 

kelangsungan hidup. Faktor pendukung meliputi pendidikan, pekerjaan, 

budaya dan strata sosial. Sebagai faktor pendorong meliputi sentuhan media 

massa baik elektronik maupun tertulis, penyuluhan, tokoh-tokoh agama dan 

masyarakat. Sejauh mana penyerapan informasi oleh seseorang tergantung 

dimensi kejiwaan dan persepsi terhadap lingkungan, untuk selanjutnya akan 

direfleksikan pada tatanan perilakunya.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang di lakukan di Desa Woro Kecamatan 

Madapangga Kabupaten Bima, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Implementasi nilai kearifan lokal  Ngaha Aina Ngoho masyarakat desa 

Woro Kecamatan Madapangga dapat dilihat dari kegiatan Ngoho yang 

dilakukan oleh masyarakat atas dasar hasil musyawarah dan keputusan 

bersama dari pemerintah desa yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat 

setempat hanya pada wilayah tertentu saja.  

2. Kendala pada masyarakat mbojo dalam mempertahankan nilai kearifan 

lokal Ngha Aina Ngoho dalam meningkatkan semangat cinta tanah air dapat 

dilihat dari keserakahan tiap individu atau kelompok yang melakukan 

Ngoho secara besar-besaran tampa mempertimbangkan dampak negative 

yang akan terjadi dan melupakan semangat cinta tanah air.  

 

B. Saran  

 Untuk mewujutkan rasa cinta tanah air bagi masyarakat umum, peneliti 

mengaharapkan kepada kita semuanya untuk tetap saling mengigatkan satu 

sama lainnya, terutama bagi peneliti selanjutnya untuk bisa memberikan 

edukasi terkaid rasa cinta tanah air untuk tidak merusak alam semesta. Untuk 

itu :  
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1. Bagi Pemerintah desa dalam hal ini tetap mengutamakan untuk menjaga 

kelestarian alam yaitu dengan memanfaatkan dengan maksimal potensi 

wilayah Ngoho yang sudah ada dengan tidak menambah lagi lahan untuk 

Ngoho.  

2. Bagi Masyarakat desa dalam hal ini menggunakan lahan Ngoho yang sudah 

dengan baik tampa menambah lahan untuk dieksploitasi lebih banyak lagi, 

serta memanfaatkan hasilnya untuk meningkatkan perekonomian keluarga 

dan biaya pendidikan anak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



Lampiran 

 

Hasil Observasi yang lakukan peneliti melalui hasil wawancara dan 

observasi dilingkungan desa.  

 

Tabel  

Informasi yang dihasilkan berdasarkan Observasi yang lakukan peneliti 

melalui hasil wawancara dan observasi dilingkungan desa 

 

No Rumusan Masalah Item Pengamatan 

Hasil 
Ket 

Ya Tidak  

1 Bagaimana 

Impelemtasi 

Kearifan lokal 

Ngaha Aina Ngoho 

Masyarakat Desa 

Woro 

1. Apakah 

Masyarakat Desa 

Woro Mengetahui 

mengenai Ngaha 

Aina Ngoho  

2. Apakah ada peran 

kepala desa dalam 

membantu 

masyarakat pada 

saat dibukanya 

lahan Ngoho 

3. Apakah 

pemerintah desa 

pernah melakukan 

sosialisasi 

sebelum Ngoho 

4. Apakah 

masyarakat tidak 

merasa khawatir 

dengan dampak 

dari Ngoho 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

1.Masyarakat desa 

woro 

mengetetahui 

terkait ngaha 

aina ngoho 

2. Kepala desa 

woro 

memberikan 

kontribusi 

seperti alat 

transportasi, alat 

penebang pohon 

kepada 

masyarakat 

3. Sebelum 

dibukanya lahan 

ngoho pemdes 

memberiakan 

sosialisai 

penfaatan hutan 

ngoho kepada 

masyarakat desa 

woro. 

4. Masyarakat 

sebagian besar 

tidak mersa 

khawatir dengan 

beberfapa 

bencana alam 



yangterjadi 

akibat ngoho 

2 Apa kendala pada 

masyarakat desa 

woro dalam 

mempertahankan 

nilai kearifan lokal 

ngha aina ngoho 

dalam 

meningkatkan 

semangat Cinta 

Tanah Air 

1. Masyarakat dan 

PEMDES 

mengetahui Apa 

itu cinta tanah 

air. 

2.  Apakah 

masyarakat perlu 

melakukan 

ngoho. 

 

3.  Apakah 

masyarakat 

mengetahui 

dampak yang 

akan ditimbulkan 

akibat ngoho 

4.   Apakah betul 

ngoho adalah 

kebutuhan 

masyarakat 

5.  Apakah ada 

bentuk 

pertanggungjawa

ban PEMDES 

ketika ada 

dampak yang 

ditimbulkan 

akibat ngoho 

6.  Apakah 

masyarakat 

sudah merasakan 

manfaat dari 

hasil ngoho 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 1. Masyarakat dan 

PEMDES Woro 

mengetahui 

terkait cinta 

tanah air 

2.Masyarakatsanga

t perlu 

melakukan 

ngoho 

3.  Masyarakat 

mengetahui 

beberapa 

dampak yang 

ditimbulkan 

akibat ngoho 

4. Masyarakat 

melakukan 

ngoho sesuai 

dngan 

kebutuhan 

5. Pemerintah 

Desa siap 

bertanggungjaw

ab ketika ada 

kerusakan yang 

diakibatkan dari 

ngoho 

6. Dalam kurun 

waktu 3 tahun 

terakhir ini 

masyarakat 

sudah 

memanfaatkan 

hasil pertanian 

dari hutan 

ngoho 

Sumber : Data Primer 

Bisa dilihat diatas, ini merupakan hasil observasi yang dilakukan 

peneliti di desa woro kecamatan madapangga. Begitu juga dengan gambar 

dibawah, dimana menunjukkan beberapa peran dalam bentuk kegiatan yang 

Ngoho Aina Ngaha  seperti jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara. 



 

Gambar 4. 

Beberapa kegiatan Ngaha Aina Ngoho  
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