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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Propinsi Lampung adalah propinsi yang pada orde baru dijadikan sebagai wilayah

transmigrasi dengan tujuan pemerataan jumlah penduduk di Indonesia. Presiden Soeharto

menempatkan provinsi Lampung sebagai tempat transmigrasi penduduk besar-besaran dari

pulau Jawa ke Sumatera dikarenakan banyaknya lahan kosong yang produktif serta letak

geografis yang strategis menghubungkan pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Karena

kebijakan tersebut provinsi Lampung memiliki prosentase penduduk sebesar 75% bukan

masyarakat asli Lampung (Sujadi Firman, 2012). Sehingga provinsi Lampung menjadi salah

satu provinsi di Indonesia yang memiliki keragaman suku yang multikultural dimana budaya

Lampung yang asli berdampingan bahkan bercampur dengan budaya suku lain. Suku-suku

asli Lampung antara lain suku Lampung Pepadun dan Suku Lampung Saibatin. Sementara

suku nonpribumi Lampung antara lainnya Jawa dengan prosentase paling banyak sebesar

30%, Banten/Sunda sebesar 20%, Minangkabau 10%, Bali 5%, dan sisanya suku lain yang

kurang lebih memiliki jumlah yang sama banyaknya seperti Batak, Bengkulu, Bugis, Cina,

Ambon, Aceh. Riau, dan lain-lain (Sujadi Firman, 2012).

Seperti yang dinyatakan pada sebelumnya, bahwa imigran atau pendatang di provinsi

Lampung lebih banyak dari suku asli disana maka tidak luput dari culture shock. Dimana

suatu keadaan budaya di satu tempat akan bercampur dengan budaya lain yang hadir dan

terjadi beberapa tahapan seperti reintegrasi dan berkembang menjadi penyesuaian yang

bermanfaat bagi satu sama lain sehingga menghasilkan interpedensi atau integretasi budaya.

Seperti interaksi pada remaja tranmigran suku Jawa di Lampung yang cukup mempengaruhi

sehingga adanya pergeseran budaya Lampung di tanahnya sendiri (Hidayat Dasrun dkk,

2017). Percakapan yang digunakan anak muda di Lampung adalah bahasa Indonesia yang

dipercaya menjadi budaya modern yang menyatukan antara suku lain dengan suku asli

Lampung. Berdasarkan pengamatan dan peristiwa yang dialami selama tinggal di provinsi

Lampung dengan kondisi yang beraneka-ragam budaya suku lain menjadikan kaburnya
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identitas budaya bagi generasi penerus. Seperti suku Lampung asli pun sudah tidak memakai

bahasa daerah mereka sendiri, mereka lebih memilih berbahasa Indonesia dikarenakan

menunjukan kebhinekaan yang menghargai budaya satu dengan budaya lainnya (Hidayat

Dasrun dkk, 2017).

Ditambah derasnya arus globalisasi, bukan hanya budaya suku lain saja yang masuk ke

provinsi Lampung. Namun budaya asing pun ikut masuk dan cukup mempengaruhi terutama

remaja di Lampung. Anak usia sekolah cenderung menyalah-artikan globalisasi dengan

mengonsumsi produk barat dan mempelajari budaya lain seperti korea dan Jepang secara

intens. Akibatnya anak-anak kini melupakan budaya tradisonal daerah mereka. Sebab lebih

menyukai budaya bangsa lain. Kondisi ini menambah semakin kaburnya budaya di Lampung.

Anak-anak tidak lagi mengetahui bahasa Lampung, asal-usul beragamnya budaya suku di

Lampung, dan seni kebudayaan yang ada di Lampung.

Padahal leluhur di Bumi Lampung telah memprediksi akan terjadinya keragaman suku

di tanah mereka. Maka dari itulah dipersiapkan rancangan sebuah simbol yang dipercaya

untuk dijadikan simbol pemersatu akan keragaman multikultur di wilayah Lampung yakni

simbol Siger. Salah satu atribut khas di Lampung yang menyerupai mahkota besar yang

melebar kesamping berwarna emas dengan lekukan berjumlah 7 atau 9. Siger sendiri adalah

mahkota keagungan budaya dan tingkat kehidupan yang terhormat di Lampung. Disamping

itu Siger juga menjadi mahkota pengantin wanita adat Lampung. Terpilihnya Siger sebagai

simbol identitas dan pemersatu di tengah keragaman budaya di Lampung dikarenakan proses

terbentuknya visual Siger, makna yang terkandung, serta pesan komunikasi untuk generasi

penerus. Simbol Siger dipercaya memiliki pesan komunikasi dari leluhur mengenai

keragaman yang ada di Bumi Lampung. Dari segi nilai lokal di dalam setiap lekukan Siger

yang selain mewakili nama marga setiap suku baik Suku Pepadun dan Suku Saibatin, adanya

strategi aksi dan komunikasi ‘ulun’ Lampung dalam mengenalkan nilai-nilai akulturasi

budaya Lampung dengan budaya lain. Dari bentuk Siger yang memanjang yang terinspirasi

dari rumah adat Minangkabau yaitu rumah Gadang. Lalu lima bunga penghias pada Siger

Pepadun dan lima tangkai tumbuhan pada Siger Saibatin yang mewakili lima falsafah hidup

‘Ulun’ Lampung yang diberi nama Piil Pesenggiri. Lima sifat dalam Piil Pesenggiri yang

dijunjung tinggi ‘ulun’ Lampung antara lain Juluk Adek (pemberian nama marga), Nemui
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Nyimah (saling bersilahturami), Nengah Nyapur (memelihara pergaulan), Sakai Sambaian

(sikap bergotong royong), dan Titie Gemattei (norma adat Lampung)

(http://staff.unila.ac.id/abdulsyani/2013/04/02/falsafah-hidup-masyarakat-lampung-sebuah-

wacana-terapan/).

Selain itu dari segi nilai pemerintahan daerah simbol Siger menjadi perwakilan

lambang persatuan dan kehormatan antar suku Lampung asli dengan pendatang dari tagline

lambang provinsi Lampung yaitu Sai Bumi Ruwa Jurai yang memiliki kemiripan arti pada

Bhineka Tunggal Ika pada bangsa Indonesia. Pengelolaan keragaman masyarakat multikulur

di Lampung sangat disadari oleh pemerintah daerah setempat sehingga salah satu kebijakan

mereka yakni membuat tagline atau jargon Lampung berbunyi Sai Bumi Ruwa Jurai.

Samping itu simbol Siger dianggap memiliki kemiripan dengan simbol burung Garuda

Pancasila yang mengepakan sayap berwarna keemasan. Tagline Sai Bumi Ruwa Jurai artinya

bahwa di dalam tanah Lampung terdiri dari dua penduduk yaitu penduduk pribumi dan

nonpribumi. Keduanya diharapkan dapat hidup berdampingan, saling menghormati, saling

membantu satu dengan lainnya. Nilai yang terkandung dalam filosofi tagline Lampung

bertujuan untuk mengingatkan setiap individu yang merasa tinggal di Lampung, lahir besar,

dan bekerja di Lampung adalah sama sebagai warga Lampung. Memiliki hak, kedudukan,

dan kewajiban yang sama pula dengan suku Lampung pribumi. Penduduk yang berasal dari

luar suku Lampung juga mempunyai tanggung jawab memajukan, dan membesarkan

Lampung sebagai provinsi yang senantiasa berusaha mengelola keberagaman menuju

kebinekaan di Lampung (Hidayat Dasrun dkk, 2017).

Gambar 1.1 Lambang Provinsi Lampung yang memiliki kemiripan dengan lambang Negara Indonesia yaitu Burung

Garuda Pancasila

Sumber : www.lampungprov.go.id

http://staff.unila.ac.id/abdulsyani/2013/04/02/falsafah-hidup-masyarakat-lampung-sebuah-wacana-terapan/
http://staff.unila.ac.id/abdulsyani/2013/04/02/falsafah-hidup-masyarakat-lampung-sebuah-wacana-terapan/
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Selain dari pembahasan lambang provinsi Lampung yang sebelumnya dibahas, usaha

lain pemerintah dalam mengontrol keragaman budaya yang ada di Lampung adalah

menerapkan bentuk simbol Siger dalam macam-macam aplikasi. Simbol Siger bisa

ditemukan pada motif batik Lampung, lukisan, logo terutama pada logo pemerintahan daerah

Lampung dan lain sebagainya. Simbol Siger juga dapat ditemukan dalam bentuk tugu,

menara, gapura, hiasan rumah, pagar, hingga bentuk aksesoris seperti gantungan kunci.

Bentuk Siger yang paling khas, dan menjadi ikon Provinsi Lampung, adalah Menara Siger

yang berada tepat di titik 0 km Pulau Sumatera (Tjetjep Rosmana dkk, 2017).

Gambar 1.2 Menara Siger yang menjadi titik 0 Sumatera yang diresmikan oleh Gubernur Sjachroedin ZP

Sumber : www.jejakpiknik.com

Namun karena arus globalisasi yang pesat, komunikasi leluhur dengan generasi penerus

terputus sebab tidak ada yang tahu apa makna dari Siger sendiri selain menjadi aksesoris atau

hiasan kepala pengantin adat wanita Lampung. Berdasarkan hasil penelitian yang

sebelumnya dilakukan oleh penulis mengenai seberapa mendalam pengertian oleh penduduk

yang tinggal di Lampung mengenai Siger, terbukti penduduk yang tinggal di Lampung

sebanyak 91,7% hanya mengetahui sebatas bahwa Siger hanya merupakan mahkota

pengantin wanita adat Lampung. Tidak mengetahui bahwa Siger memiliki peranan yang

penting pada kehidupan sosial-budaya di Bumi Lampung bahkan penduduk aslinya pun juga

tak mengetahui message platform dari leluhur lewat simbol Siger. Dimana maksud dari
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leluhur untuk generasi penerus bahwa siapa pun yang menetap dan mengikrarkan dirinya

sebagai ‘Ulun’ Lampung sudah seharusnya mendapatkan peran dan tanggung jawab untuk

memajukan Lampung (Hidayat Dasrun dkk, 2017).

Perbaikan keadaan budaya bangsa adalah tanggung jawab bersama, baik keluarga,

sekolah, pranata sosial, maupun masyarakatnya terutama budaya daerah masing-masing.

Selain mengandalkan usaha-usaha pemerintah daerah dalam mengenalkan Siger sebagai

simbol kebanggaan. Perlu adanya penambahan pengaplikasian ilmu untuk menerapkan dan

melestarikan Siger. Salah satu upayanya adalah memberikan arahan sejak anak-anak.

Misalnya, memperkenalkan budaya lokal sejak dini. Dengan memperkenalkan nilai-nilai

budaya lokal menjadi dasar mempertahankan segenap wujud kebudayaan di daerahnya.

Upaya memperkuat jati diri daerah dapat dilakukan melalui penanaman nilai-nilai budaya

lokal dalam pembelajaran di sekolah. Disinilah desain akan berperan sebagai jembatan

penghubung ilmu sosial-budaya Siger kepada masyarakat Lampung terutama generasi muda

usia sekolah dasar.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terkait dengan Siger, maka penulis menemukan

beberapa masalah sebagai berikut :

- Ditengah keragaman etnis di Lampung mulai adanya pergeseran identitas pada Lampung

itu sendiri sehingga generasi penerus tidak memiliki pengetahuan mengenai budaya

daerah Lampung termasuk Siger.

- Anak-anak terutama usia sekolah dasar di Lampung masih terbawa budaya orang tua

yang bukan etnis Lampung serta masuknya budaya asing sehingga anak-anak di

Lampung semakin mengkikis identitas mereka sebagai generasi penerus di Bumi

Lampung.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana merancang buku ilustrasi yang bertujuan mengenalkan simbol Siger kepada

anak sekolah dasar di Lampung?
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1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Masyarakat

Memberi pengetahuan lebih kepada masyarakat yang tinggal di Lampung

terutama anak-anak mengenai simbol Siger sebagai simbol pemersatu yang agung

antara suku asli lmapung dengan pendatang dengan menjunjung tinggi

nilaifalsafah hidup suku asli Lampung.

1.4.2 Instansi Pemerintah Daerah

Menambah media dalam mengenalkan salah satu alat kebudayaan

Lampung yang luhur yaitu simbol Siger sebagai simbol pemersatu yang agung

antara suku asli Lampung dengan pendatang.

1.4.3 Diri Sendiri

Menjalankan keinginan leluhur mengenai penyebar-luaskan pengetahuan

dan harapan yang ada di simbol Siger sebagai simbol pemersatu yang agung

antara suku lampung asli dengan pendatang serta menyebarkan ilmu budaya yang

berkaitan erat dengan Siger seperti lima falsafah hidup ‘Ulun’ Lampung (Piil

Pesenggiri) serta kehidupan ‘Ulun’ Lampung terkhususnya pada adat istiadat.

1.5 Metodologi Perancangan

1.5.1 User Research

Dalam metode penelitian desain ini terdapat dua cara yakni metode

kuantitatif dan kualitatif. Dari metode kuantitatif dilaksanakan dengan cara survei

dan eksperimen formal. Metode kuantitatif berusaha mengukur perilaku pengguna

dengan cara yang dapat diukur dan digunakan untuk analisis statistik. Serta

metode kualitatif dilaksanakan dengan cara wawancara dan tes kegunaan. Metode

kualitatif lebih eksploratif dan berusaha mendapatkan pemahaman yang

mendalam tentang pengalaman dan kehidupan sehari-hari target sasaran.

Melalui pemahaman mengenai metode penelitian desain tersebut

dilaksanakan metode kuantitatif berupa angket online yang disebar kepada

responden yang tinggal di Lampung agar mendapatkan pandangan kepada siapa
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desain buku ilustrasi pengenalan Siger tersebut. Serta melaksanakan metode

kualitatif dengan cara melakukan observasi di perpustakaan sekolah (sebab buku

identik dengan perpustakaan) serta melakukan wawancara dengan pustakawan /

pustakawati perpustakaan sekolah yang dituju.

1.5.1.1 Metode Kuantitatif

Seperti yang dinyatakan diatas bahwa metode kuantitatif dilakukan

dengan cara menyebar angket online kepada responden yang tinggal di

Lampung sehingga mendapat gambaran mengenai seberapa dalam

masyarakat mengerti Siger dan pengalaman mereka akan simbol Siger.

Salah satu pertanyaan yang cukup mendapat gambaran mengenai target

sasaran yang dituju adalah sebagai berikut ‘Darimanakah anda melihat dan

mengetahui tentang Siger?’ Pertanyaan tersebut diberi lima pilihan

diantaranya a. Pelajaran di sekolah mengenai budaya dan kesenian

Lampung, b. Melihat penari memakai Siger di kepala mereka di acara-

acara khusus, c. Melihat gambar Siger di tiap-tiap Gedung di jalan raya, d.

Melihat pengantin perempuan adat Lampung mengenakan Siger, e.

Melihat dalam bentuk macam-macam souvenir.

1.5.1.2 Metode Kualitatif

Metode Kualitatif sendiri dilaksanakan setelah mendapat target

sasaran yang dituju dari hasil angket online yang disebar. Melaksanakan

metode kualitatif tersebut dengan cara melakukan observasi ke beberapa

perpustakaan sekolah dasar di Lampung serta melakukan wawancara

dengan pustakawan/pustakawati yang ada di perpustakaan sekolah dasar

yang dituju. Sehingga metode kualitatif adalah teknik penelitian yang

mengeksplorasi secara mendalam akan target sasaran yang akan dituju dan

melengkapi metode kuantitatif yang ada diatas. Wawancara dengan

pustakawan/pustakawati akan meliputi pertayaan yang mendasar seperti

minat baca anak-anak di sekolah tersebut, tema buku bacaan yang sering

dibaca dan buku bacaan yang kurang peminatnya, serta seperti apa saja

buku-buku yang tersedia. Setelahnya akan didapat persamaan dan



8

perbedaan dari tiap-tiap sekolah dasar di Lampung mengenai buku bacaan

anak-anak tingkat sekolah dasar.

1.5.2 Insight/Temuan

1.5.2.1 Verbal Narative

Ditengah keberagaman suku di Lampung selain suku asli Lampung

itu sendiri tentu memiliki permasalahan yang cukup mengkhawatirkan

seperti tergesernya identitas budaya Lampung akibat keberagaman suku

yang lebih mendominasi daripada suku asli Lampung sendiri serta

derasnya arus globalisasi sehingga budaya asing masuk dan

mempengaruhi kehidupan di provinsi Lampung terutama anak-anak dan

remaja. Tidak sedikit budaya Lampung yang terlupakan oleh generasi

penerus termasuk Siger, mahkota keagungan yang dijadikan simbol

pemersatu oleh leluhur. Namun sayangnya masyarakat yang tinggal di

Lampung bahkan suku aslinya sendiri banyak yang tidak mengerti akan

makna simbol pemersatu antara pendatang dengan suku asli Lampung itu

sendiri, hanya sebatas mengetahui bentuk dan kegunaan yang kerap

mereka saksikan yakni melihat pengantin adat wanita Lampung dan para

gadis penari yang mengenakan Siger di kepala. Dari hasil user research

metode penelitian secara kuantitatif membuktikan bahwa masyarakat

Lampung tidak mengerti bedanya Siger Pepadun dan Siger Saibatin, tidak

mengerti kegunaan lain Siger selain sebagai mahkota pengantin wanita

adat Lampung, asal-usul Siger Lampung, pesan komunikasi leluhur

melalui simbol Siger disertai falsafah hidup yang dijunjung tinggi dan lain

sebagainya.

Padahal pemerintah daerah senantiasa berusaha menjadikan Siger

sebagai simbol pemersatu antar pendatang dengan suku asli Lampung.

Dari terbentuknya Menara Siger sebagai titik 0 Sumatera, hampir

keseluruhan lambang kabupaten dan kotamadya di Lampung terdapat

visual Siger, serta aturan daerah yang menetapkan setiap Gedung instansi

pemerintahan seperti sekolah negeri, rumah sakit, kepolisian

menggunakan simbol Siger sebagai penghias gedung, serta macam-macam
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visual Siger yang dibentuk untuk menghias setiap taman, lampu jalan raya,

tugu, dan lain-lain. Namun hanya sebatas masyarakat paham akan bentuk

Siger dan sebagai penghias kota sebagai tanda bahwa mereka sedang di

Bumi Lampung. Tidak mendalami secara mendetail maksud dari simbol

Siger selalu bisa dilihat dimana saja di Lampung tersebut.

Oleh sebab itu, perlu adanya pengenalan mengenai Siger sebagai

simbol pemersatu antara adat Pepadun dengan adat Saibatin serta

pemersatu suku asli lampung dengan pendatang. Melalui hasil angket

sebelumnya maka target sasaran dari buku ilustrasi pengenalan Siger

Lampung adalah anak-anak usia sekolah dasar. Selain dari hasil angket,

juga dari pengalaman belajar budaya Lampung yang lebih banyak

diterapkan di sekolah dasar di provinsi Lampung.

1.5.2.2 Visual Narative

Gambar 1.3 Perbedaan Siger Pepadun dengan Siger Saibatin yang jarang diketahui oleh masyarakat

www.happywedding.life

Gambar 1.4 Aturan daerah yang menjadikan Siger sebagai penghias gedung baik negeri maupun swasta

www.duniaindra.com

http://www.duniaindra.com


10

1.6 Skema Perancangan

1.7 Tinjauan Pustaka

Memakai Jurnal Message Platform Atribut Siger Lampung di Dalam Kebhinekaan

Multikultur yang ditulis oleh Dasrun Hidayat, Engkus Kuswarno, Feliza Zubair, dan Hanny

Hafiar. Juga menggunakan Jurnal Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Kain Tapis dan Siger

Lampung Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional yang ditulis oleh Nenny Dwi Ariani dan Kholis

Roisah. Serta Siger Sebagai Wujud Seni Budaya pada Masyarakat Multietnik di Propinsi

Lampung yang ditulis oleh Jurnal Deri Sisiria. Serta buku Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai yang

dikarang oleh Firman Sujadi mengenai kehidupan sosial-budaya Lampung.


