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BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Permasalahan tegesernya budaya Lampung sudah menjadi ancaman yang cukup serius.

Kegeseran budaya Lampung di tanahnya sendiri dikarenakan jumlah penduduk asli Lampung

yang tidak sebanyak jumlah pendatang dari macam-macam daerah yang memutuskan

menetap di Bumi Lampung. Bila dibiarkan adanya kemungkinan hilangnya budaya Lampug

di negara Indonesia. Padahal kekayaan budaya Lampung begitu berlimpah dan beraneka-

ragam dari upacara adat baik secara keagamaan, pernikahan atau Cakak Pepadun, dan

pemberian marga atau Juluk Adek serta tari-tarian khas daerah Lampung serta lagu daerah

Lampung seperti Cangget Agung, Sang Bumi Ruwa Jurai, dll. Ada juga bahasa daerah

Lampung yang dibagi dua yakni dialek Api untuk adat Pepadun dan dialek Nyow untuk adat

Saibatin, baju adat, serta rumah adat Lampung atau disebut Sessat Nuwo.

Untuk mencegah hilangnya budaya Lampung, pemerintah daerah Lampung

memutuskan untuk membuat aturan agar segala inventaris jalan raya diberi mahkota Siger.

Sebagai contoh lampu di jalan raya diatasnya diberi mahkota Siger, ada tugu pengantin adat

Lampung atau Siger itu sendiri, dll. Tidak terbatas hanya sampai disitu saja, pengaplikasian

Siger juga dilakukan di gdeung-gedung seperti sekolah, rumah sakit, kantor polisi, gedung

pemerintahan, gedung perusahaan menengah ke atas, restoran, tempat wisata, dan lain-lain.

Mahkota khas Lampung itu dipilih sebagai ikon propinsi Lampung dikarenakan bentuknya

yang tidak ada daerah manapun di Indonesia. Juga memiliki makna yang dalam yaitu sebagai

simbol pemersatu antara Adat Pepadun dengan Adat Saibatin serta kepada para pendatang

dari macam-macam daerah. Siger juga dipercaya sebagai lambang dari 5 falsafah hidup

‘ulun’ Lampung yang disebut Piil Pesenggiri.

Walau sudah ada banyak usaha pemerintah untuk melestarikan budaya Lampung lewat

kehadiran Siger, hanya membuat masyarakat yang tingal di Lampung sekedar tahu bentuk

fisik Siger yang diagungkan disana. Tidak tahu menahu kenapa Siger sebagai lambang
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daerah produksi kopi Lampung tersebut. Sebab masih ada simpang-siur antara lambang

Lampung itu Siger atau Gajah. Sebab Gajah Lampung lebih dikenal di Lampung bahkan

diluar Lampung. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Siger lebih punya nilai ketimbang

gajah. Oleh karena itulah perlu adanya pendekatan untuk melestarikan budaya Lampung

yang hampir punah tersebut. Cara yang dianggap paling efektif adalah menyampaikan ilmu

kebudayaan Lampung kepada anak-anak. Sebab anak-anak memiliki andil untuk

melestarikan budaya pada masa yang mendatang serta lebih mudah dibentuk kepribadiannya

ketimbang orang yang sudah dewasa. Lalu karena adanya keinginan untuk menyampaikan

pesan-pesan moral yang ada pada Siger melalui media buku, maka terbentuklah proyek

desain buku untuk menceritakan asal-usul Siger yang banyak sudah tidak diketahui oleh

penduduk Lampung terutama yang asli keturunan Lampung.

5.2 Saran

Selain buku menceritakan kisah 2 Siger Lampung, bisa juga kedepannya bertambah

buku tentang kisah-kisah dari cerita rakyat Lampung tentu dengan semangat moral dari Siger

Lampung sehingga mulai bertambahnya media untuk menceritakan budaya Lampung. Akan

lebih baik lagi apabila memiliki kegiatan untuk anak-anak untuk mempelajari lebih jauh

tentang Siger dan budaya Lampung lainnya baik dari sekolah maupun pemerintahan daerah.

Karena bagaimanapun suatu kelak anak-anak akan menjadi dewasa dan menjalankan

kehidupan di dunia termasuk yang tinggal di Lampung.

Serta merambahnya pengenalan budaya Lampung untuk orang-orang yang tinggal di

propinsi Lampung dengan usia matang seperti kegiatan pameran Siger atau fashion show

bertemakan Siger, katalog tentang Siger yang kurang diketahui banyak orang, dan lain

sebagainya. Pada akhirnya budaya Lampung akan tetap bertahan walau dimasa era

globalisasi yang cepat karena tindakan pelestarian budaya justru menggunakan media yang

global.


