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Piagam Bojong menunjukkan 
bahwa tahun 1500 hingga 1800 
Masehi, Lampung dikuasai kes-
ultanan Banten dan proses Isla-
misasi yang kian massif. 

Putra mahkota Banten, Sultan 
Haji, menyerahkan beberapa 
wilayah kekuasaan bapaknya 
sendiri, Sultan Ageng Tirtayasa 
kepada Belanda, termasuk Lam-
pung, 22 Agustus 1682. VOC 
memperoleh hak monopoli per-
dagangan lada di Lampung

Perlawanan Raden Intan dalam tiga 
periode (1825-1856), bersamaan 
dengan Perang Diponegoro): 

Tuhan menurunkan orang pertama di bumi bernama Sang Dewa 
Sanembahan dan Widodari Simuhun. Menurunkan Si Jawa (Ratu 
Majapahit), Si Pasundayang (Ratu Pajajaran), dan Si Lampung (Ratu 
Balau). Dari kata inilah nama Lampung berasal. R. Boesma: De Lam-
pungsche Districten (1916)  

Lampung sebagai “pusat-pusat” 
yang bergerak dalam lintasan se-
jarah sungai: Way Komring, Way 
Kanan, Way Semangka, Way Se-
putih, Way Sekampung dan Way 
Tulang Bawang

G
 a r i s S e j a r a h

a
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Lampung jadi Provinsi, 18 Ma-
ret 1964. Sebelumnya jadi ba-
gian Provinsi Sumatra Selatan

Transmigrasi: Lampung, terma-
suk wilayah yang mengalami seja-
rah perpindahan penduduk yang 
panjang. Masa Orde Baru yang 
paling massif: 1970 sampai 1975 
adalah Proyek Abung Tulang 
Bawang, Panaragan Jaya dan 
lain-lain, sedangkan yang paling 
terakhir yaitu tahun 1976 ada-
lah Proyek Transmigrasi Tulang 
Bawang yang ada sekarang.

Talang Bawang Barat (TUBABA) diresmikan sebagai Kabupaten 
di Provinsi Lampung, 26 November 2008. Pemekaran Kabupaten 
Tulang Bawang. Dialiri Sungai Way Tulang Bawang, Way Kanan dan 
Way Kiri sebagai situs utama sejarah peradaban Tulang Bawang.

Penghasil produksi perkebunan (karet, sawit, tebu, jagung). Daratan 
datar dengan rata-rata curah hujan memadai. Daerah persawahan 
di kecamatan Tumijajar. Daerah tegalan di bagian utara, kecamatan 
Lambu Kibang, Gunung Agung, Gunung Terang dan Way Kenanga. 
Bagian tengah kabupaten Tubaba didominasi lahan berupa semak/
belukar, sebagian besar di kecamatan Pagar Dewa.

S e j a r a h

Tubaba terbentuk dalam bu-
daya bermukim multi-kultur 
Lampung, Melayu, Jawa, Bali 
yang panjang.

Sebagian besar rumah pen-
duduk masih menggunakan ar-
sitektur rumah panggung kayu. 
Sebagian bangunan berusia 
hampir seratus tahun.

a

a

batas 2
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Y Prosesi adat < 11 ketua adat Tubaba >

Y Parade 107 desa Tubaba

Y Tari < Hartati >

Y Musik ensambel siswa – siswi Tubaba

Y Pembacaan karya sastra

Y Ceramah umum Menteri Agama RI, 

Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin. Tema: < Agama dan Kebudayaan >

Y Apresiasi dan doa dari Bapak Zainut Tahuhid Sa’adi dari MUI

Y Musik Klasik

Y Pembukaan pameran oleh Andramatin

Y Pertunjukan musik esamble < Lawe Samagaha > 

Y Pagelaran Pakaian identitas Tubaba < Aguste Soesastro >

Y Pertunjukan Teater Tubaba < Semy Ikra Anggara >

11 O
ktober 2016

Y Lokakarya sastra guru-guru bahasa Indonesia 

bersama 9 sastrawan

12 O
ktober 2016
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sam
butan

Bupati Tulang Bawang Barat

Assalamualaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh,

 

Adalah sebuah kebanggaan dapat mempersembahkan masjid, 

balai adat dan tugu rato. Selanjutnya pemberian nama masjid dan 

balai adat kami serahkan kepada para tetua, alim ulama dan seluruh 

penduduk Tubaba (Tulang Bawang Barat). Ini adalah bentuk ikhtiar 

membangun akal dan budi, lewat karya arsitektur, seni rupa, sastra, 

tari, musik, teater, serta pakaian Tubaba sebagai pijakan kreatif un-

tuk sebuah perjalanan pembangunan.

 

Tubaba sebagai ruang multikultural sejalan dengan motto nasional 

kita “Bhineka Tunggal Ika” atau “Persatuan di dalam keberagaman”.

Multikulturalisme adalah bagian dari DNA bangsa Indonesia dan 

bahasa adalah salah satu alat pemersatu. Bahasa menunjukan “ke-

beradaan” kita, memberikan tanda pengenal yang paling alami, atau 

simbol identitas, baik itu publik maupun privat. Bahasa tidak hanya 

berupa huruf-huruf yang terbaca, namun juga arsitektur, seni dan 

budaya yang dapat dikatakan adalah bahasa universal yang mampu 

ditafsirkan siapa saja dengan identitas bahasa yang berbeda.
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Kami berharap, balai adat dan tugu rato mampu membahasakan di-

rinya untuk perjalanan Tubaba yang lebih baik, dan saudara-saudara 

mampu memahaminya menjadi sikap hidup lewat perbuatan.

 

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf dan 

jajaran pemerintah daerah Tubaba yang mempercayai konsep pe-

merintahan yang diselenggarakan. Terima kasih untuk Bapak An-

dramatin yang mampu membahasakan kebutuhan infrastruktur 

Tulang Bawang Barat lewat karya arsitekturnya. Terima kasih kepada 

studiohanafi yang bersama-sama mewujudkan perjalanan seni dan 

budaya di Tulang Bawang Barat ini.

 

Wassalamualaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh
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107 desa t u b a b a
TULANG BAWANG TENGAH

1. PANARAGAN
2. BANDAR DEWA

3. MENGGALA MAS
4. PENUMANGAN

5. PENUMANGAN BARU
6. TIRTA KENCANA

7. PULUNG KENCANA
8. MULYA KENCANA

9. CANDRA KENCANA
10, TUNAS ASRI

11. WONO KERTO
12. PANARAGAN JAYA UTAMA
13. PANARAGAN JAYA INDAH

14. MULYA JAYA
15. TIRTA MAKMUR
16. CANDRA MUKTI
17. CANDRA JAYA

TUMIJAJAR
18. DAYA SAKTI

19. MARGO MULYO
20. MAKARTI

21. GUNUNG MENANTI
22. DAYA ASRI

23. MURNI JAYA
24. SUMBER REJO
25. MARGO DADI

26. GUNUNG TIMBUL

TULANG BAWANG UDIK
27.KARTA

28. KARTA SARI
29. KARTA RAHARJA

30. GUNUNG KATUN TANJUNGAN
31. GUNUNG KATUN MALAI

32. GEDUNG RATU
33. KAGUNGAN RATU
34. MARGA KENCANA

35. WAY SIDO

GUNUNG TERANG
36. TOTO MULYO

37. SETIA BUMI
38. GUNUNG TERANG
39. GUNUNG AGUNG
40. KAGUNGAN JAYA
41. TERANG MULYA

42. TERANG BUMI AGUNG
43. SETIA AGUNG
44. MULYO JADI

45. TERANG MAKMUR

GUNUNG AGUNG
46. TUNAS JAYA
47. MEKAR JAYA
48. MARGA JAYA
49. JAYA MURNI
50. SUKA JAYA

51. MULYA JAYA
52. BANGUN JAYA
53. SUMBER JAYA
54. WONO REJO

55. TRI TUNGGAL JAYA
56. MULYA SARI

57. DWI KORA JAYA
58. SUMBER REJEKI
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94. KARTA TANJUNG SELAMAT 
95. KARTA RAYA

96. KAGUNGAN RATU AGUNG
97. GADING KENCANA

98. KARTA
88. KARTA RAHARJA

100. KAGUNGAN RATU
101. MARGA KENCANA - KARTA SARI

PEMEKARAN TULANG BAWANG 
UDIK

PEMEKARAN WAY KENANGA
102. SIDO AGUNG
103. AGUNG JAYA

104. MEKAR SARI
105. MARGA SARI
106. MULYA ASRI
107. MULYA ASRI

PEMEKARAN TULANG 
BAWANG TENGAH

WAY KENANGA
59. AGUNG JAYA

60. MERCU BUANA
61. BALAM JAYA

62. PAGAR BUANA
63. INDRALOKA I
64. INDRALOKA II
65. BALAM ASRI

66. INDRALOKA JAYA
67. INDRALOKA MUKTI

LAMBU KIBANG
68. KIBANG BUDI JAYA

69. LESUNG BAKTI JAYA
70. MEKAR SARI JAYA

71. PAGAR JAYA
72. GUNUNG SARI
73. SUMBER REJO

74. KIBANG YEKTI JAYA
75. KIBANG TRI JAYA

76. GILANG TUNGGAL MAKARTA
77. KIBANG MULYA JAYA

PAGAR DEWA
78. PAGAR DEWA

79. PAGAR DEWA SUKA MULYA
80. CAHYOU RANDU
81. BUJUNG DEWA

82. BUJUNG SARI MARGA
83. MARGA JAYA INDAH

BATU PUTIH
84. PANCA MARGA

85. MARGA SARI
86. TOTO KATON

87. MARGO MULYO
88. SAKTI JAYA

89. TOTO WONO DADI
90 SIDO MAKMUR
91. MARGO DADI
92. MULYO SARI

93. TOTO MAKMUR

GUNUNG AGUNG
46. TUNAS JAYA
47. MEKAR JAYA
48. MARGA JAYA
49. JAYA MURNI
50. SUKA JAYA

51. MULYA JAYA
52. BANGUN JAYA
53. SUMBER JAYA
54. WONO REJO

55. TRI TUNGGAL JAYA
56. MULYA SARI

57. DWI KORA JAYA
58. SUMBER REJEKI

PAGAR DEWA
78. PAGAR DEWA

79. PAGAR DEWA SUKA MULYA
80. CAHYOU RANDU
81. BUJUNG DEWA

82. BUJUNG SARI MARGA
83. MARGA JAYA INDAH
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arsitektur

Y Seluruh acara “Selamatan Budaya Tubaba”, intinya berpusat di 
sebuah infrastruktur yang bersifat vertikal dan horisontal. Arsitektur 
dirancang oleh Andramatin:

Masjid dan Ruang 
Kerja Budaya

Sessat agung adalah wadah warga untuk berkumpul, bermusyawarah, 
bersepakat, selayaknya balai desa. Arsitektur sessat agung dibentuk 
dengan 9 atap pelana, dirangkai dengan fungsi peneduh yang luas dan 
fleksibilitas ruang yang tinggi. Dapat digunakan berbagai jenis acara. 

Dalam lokasi berdekatan, As Sobur merupakan masjid untuk Islamic 
center di Tulang Bawang Barat. Menampung lebih dari 2500 jemaah. 
Bangunan kubah dan minaret yang lazim ditemukan di masjid, dipadu-
kan membentuk lorong cahaya setinggi 30 meter, 99 lubang cahaya 
dan atap lebar, meneduhkan salat dengan danau di sekelilingnya.

Masjid ini secara simbolik menggambarkan hubungan vertikal an-
tara kita dan Tuhan. Sedangkan balai adat menggambarkan hubun-
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gan horizontal sesama manusia. Keduanya membentuk keseimban-
gan dimana kita harus selalu ingat terhadap Tuhan namun hubungan 
sosial sesama manusia juga perlu dijaga dengan baik. Keduanya 
memiliki karakter berbeda. Masjid memiliki ekspresi masif, karakter 
anggun dan hikmat, sedangkan balai adat memiliki ekspresi terbuka 
dengan orientasi horizontal dan bentuk atap yang bervariasi.

Konsep dasar masjid adalah penggunaan angka-angka dalam aja-
ran Islam. Angka tersebut di antaranya ukuran dasar masjid yakni 34 
x 34 m, merupakan jumlah sujud dalam 1 hari; lebar menara 17 x 17 
m, merupakan jumlah rakaat dalam 1 hari; tinggi lantai ke plafond 2,5 

m, menunjukan jumlah nabi dan rasul; 30m tinggi dari menara ca-
haya, menunjukan jumlah juz dalam Al-quran; tampak muka menara 
menunjukan jumlah shalat wajib di tiap sisinya; 99 lubang cahaya 
dan pola plafond, menunjukan simbol dari asmaul husna serta 114 
kolom selasar yang menunjukan jumlah surat dalam Al-quran. 

Berdasarkan literatur sejarah Islam di dunia, masjid pada mulanya 
didesain tanpa menggunakan kubah. Ini mendasari keputusan di-
hilangkannya unsur kubah dari desain masjid. Bangunan ini meng-
gabungkan 2 fungsi sekaligus ke dalam satu bentuk, yakni fungsi 
masjid dan minaret. Tinggi menara selain menunjukan konsep 
hubungan vertikal dengan Tuhan, juga berfungsi sebagai minaret. 

Pemilihan material beton masif menunjukan kesan khidmat dan 
tenang untuk rumah ibadah yang dinetralkan dengan lantai kayu 
yang memberi kesan hangat dan teduh di dalamnya. Dengan men-
gangkat dinding setinggi ambang mata ketika sedang duduk, mem-
beri pengalaman baru ketika sedang shalat, bertasbih, bertadarus, 
dikarenakan hanya air yang tenang yang kita pandang. 
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t a r i

Y Penciptaan tari Nenemo terinspirasi dari kata ‘Nemen, Nedes, 

Neremo’ yang menjadi kata panduan untuk mengenal masyarakat 

Tulang Bawang Barat. Penciptaan Tari Nenemo ini memberi ruang 

penciptaan yang luas kepada Hartati (koreografer) yang bekerja se-

jak akhir tahun 2015. Setelah melakukan riset penciptaan karya, Har-

tati banyak mengeksplorasi bagaimana alam dan masyarakat Tulang 

Bawang Barat harus saling terhubung melalui ritual adat. Penelusu-

ran sejarah yang dilakukan Hartati terhadap tarian-tarian tradisional 

Lampung seperti tari Sembah, menjadi titik pijak penciptaan karya 

baru ini.

n e n e m o
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Komposisi Tari Nenemo (dengan koreografer Hartati) melibatkan 
seluruh lapisan masyarakat, mulai dari Tetua Adat hingga Ibu-ibu 
untuk melakukan ritual bersyukur terhadap alam yang telah mem-
beri banyak pada manusia. Oleh karena struktur tari Nenemo yang 
holistik dan disusun dalam lingkaran kerumunan, Tari Nenemo bisa 
ditampilkan dimanapun dan dalam acara apapun, seperti khitan 
dan perkawinan. Tari Nenemo memiliki karakter seperti peristiwa 
tetapi lebih natural.

Hartati lahir di Jakarta, 27 Feb-
ruari 1966 adalah lulusan In-
stitut Kesenian Jakarta jurusan 
Koreografi. Sekarang bekerja se-
bagai Ketua Komite Tari, Dewan 
Kesenian Jakarta. Dia sedang 
menempuh pendidikan S2 di In-
stitut Kesenian Jakarta.
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m
 u s i k

Y Penciptaan musik di Tulang Bawang Barat memberi ruang 
kerja kepada Lawe Samagaha dalam merespon kemungk-
inan-kemungkinan bunyi yang bisa diambil dari material yang 
ada di Tulang Bawang Barat. Lawe Samagaha dikenal luas 
dengan komposisi musik yang mengeksplorasi dramaturgi 
bunyi. Ia dikenal karena musik-musik yang dipertunjukkannya 
mengandung ‘skena’ dan sangat teaterikal.

Dalam berkarya, Lawe Samagaha selalu berpegang pada lima 
prinsip dasar stimulus-respons terhadap materi yang menjadi 
instrumen bunyi. Kelima prinsip itu adalah pukul, petik, gesek, 
tiup dan tepuk. Lima prinsip yang dipakai ini terdengar san-
gat reduksionis, tetapi Lawe berargumen bahwa itu memang 
dasar-dasarnya menciptakan karya musiknya. Setelah mem-
pelajari karakter bunyi yang bisa diwujudkan dari lima prinsip 
dasar penciptaannya, Lawe Samagaha baru membuat nota-
si-notasi yang sepenuhnya berasal dari materi bunyi.

Q - T i k



13

Sementara untuk instrumen, Lawe banyak membuat bebera-
pa alat musik dengan bahan dasar yang ada di setiap kota di-
mana dia berkarya. Lawe juga menggunakan alat musik yang 
sudah ada dan kemudian disesuaikan dengan ‘kebutuhan 
dasar’ penciptaannya. Pakem penciptaan menjadi ciri khas 
Lawe Samagaha yang menjaga dua ruang sekaligus: bunyi 
dari materi baru dan bunyi dari alat musik yang sudah ada. 
Dari kerja kombinasi tersebut, karakter bunyi yang khas akan 
diproduksi dengan sendirinya. 

Lawe Samagaha banyak 
bekerja untuk teater. Ia seo-
rang komponis yang melu-
luskan studi seni karawitan di 
Institut Seni Bandung Indo-
nesia, pernah menjalani per-
jalanan kesenian bersama 
Yasudah (Solo) pada 1998, 
mengikuti workshop kompo-
sisi bersama Slamet Abdul 
Sjukur di tahun berikutnya. 
Ia menggagas “Kumpulan 
Bunyi Sunya” pada tahun 
yang sama, 1999.
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t e a t e r

Y Pementasan teater “Perburuan Cutbacut yang Tak Pernah Sele-
sai” meminjam cerita lisan tentang Cutbacut: mahluk mitos pemakan 
mayat di kuburan. Dalam masyarakat Tubaba, “Cutbacut” juga digu-
nakan sebagai ujaran untuk menunjukan sifat pemalas, korup, tidak 
berguna. Dalam pentas ini Cutbacut digambarkan sebagai mahluk 
misterius yang bertransformasi ke dalam berbagai wujud.

Bermula dari sebuah Tiyuh yang mendapat berbagai wabah, tetua 
meyakini karena ulah Cutbacut. Maka dipilihlah 4 orang remaja un-
tuk memburu Cutbacut di berbagai waktu dan peristiwa. Mereka ber-
temu Cutbacut dalam peristiwa perang di abad 19 antara Pasukan 
Raden Inten II dan Pasukan Belanda, bertemu di abad 21 saat Cutba-
cut bertransformasi menjadi Pokemon. Akhirnya mereka bekerjasa-
ma dengan Raden Jambat saat bertemu di Pagardewa. Pada bagian 
tertentu disisipkan falsafah lokal masyarkat Lampung: Piil-Pusanggiri, 
Juluk-Adok, Nemui-Nyimah, Nengah-Nyampur, Sakai-Sambaian. 

Cutbacut

Proses teater dimulai sejak bulan Februari, diawali riset literatur yang 
bersingggungan dengan Tubaba, melakukan wawancara dengan 
sejumlah sumber. Melakukan sejumlah rangkaian workshop. 
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Sebuah kolaborasi pelajar-pelajar di Tubaba, sanggar dan Dewan Kesenian 
Tubaba. Sutradara: Semi Ikra Anggara; Asisten sutradara: Andika Ananda; 
Penata Artistik: Hanafi; Stage Manager: Ansyori; Asisten Stage Manager: 
Mohammad Chandra Irfan, Ipunk, Dendi Madya; Koordinator Lapangan: 
Andika Ananda; Perlengkapan: Yudi Sayifudin; Pewujud artistik: Endro Ruk-
mono, Okta Firmansyah, Sunantoro, Setiyoko, Jhon Heryanto, Choirul Har-
toko, Asep Holidin, Tato Aji S, Rafin, Rinto; Penata Musik: Lawe Samagaha, 
Pemusik: Romi Jaya Saputra, Irpan Sopiandi; Penata Cahaya: Pian Herdiana, 
Puji Koswara; Runner: Ali Rohmansyah, Habib.

Semi Ikra Anggara lahir di Bogor, 
28 Desember 1985. Pendidikan. 
2012-2016: Magister kajian seni per-
tunjukan ISBI Bandung; 2005- 2010: 
Strata satu Jurusan Teater STSI Band-
ung; 2003-2005: Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Malang 
(tidak selesai). Beberapa kali me-
megang organisasi pendidikan ag-
ama maupun kesenian, di antaranya 
(2008-2010) sebagai Ketua Lemba-
ga Pers Mahasiswa STSI Bandung. 
Sejak 2006, menyutradarai 13 per-
tunjukan, terakhir: 2012, sutradara 
pementasan Longser Kelam, Band-
ung. Beberapa kali sebagai pen-
gamat Festival Teater Jakarta, juga 
manager dua pameran Hanafi.
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b u s a n a

Y Pakaian Adat Tulang Bawang Barat menjadi sebuah maskot 
untuk kota memiliki identitas ‘kedaerahan’. Sehingga, ‘Ciri 
Khas’ menjadi tujuan penciptaan karya pakaian adat Tubaba. 
Melibatkan Auguste Soesastro, yang dikenal karena estetika 
yang tampak sederhana dan konstruksi yang unik; pola-pola 
panel tunggal, lengan kimono dengan jahitan berlapis, satu ja-
hitan gaun bias, celana sutra berjajar dan panel lipit. Auguste 
banyak bekerja dengan bahan yang didapatkan dengan cara 
yang unik, umumnya berbahan tenun tangan dan serat alami.

Pakaian Adat 
Tubaba
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Auguste mengeksplorasi sumber bahan yang pada umumnya 
ada di wilayah Tulang Bawang Barat. Tapis lampung menjadi 
pijakan Auguste. Kain Tapis, seperti yang kita ketahui, memi-
liki visualitas yang kaya dan pengerjaannya membutuhkan 
pekerjaan tangan dan kesabaran. Auguste telah dikenal luas 
karena mengutamakan pekerjaan tangan (craftsmanship).

Auguste Soesastro lahir di 
Jakarta, dan dibesarkan di 
Belanda, Amerika Serikat dan 
Australia. Auguste awalnya 
berkonsentrasi pada studi 
Arsitektur dan Seni Digital di 
mana dia menerima gelar dari 
University of Sydney dan Aus-
tralian National University. Ia 
tiba di Paris pada usia 24 untuk 
belajar di Ecole de la Chambre 
Syndicale de la Couture di Par-
is, alma mater dari Yves Saint 
Laurent dan Valentino.
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seni rupa

Y Masyarakat, dalam artian kerumunan, memiliki naluri dasar tentang 
penciptaan dan ritual keseharian. Sementara kampung, dalam hal ini 
kerumunan yang telah memiliki sistem (adat), ditandai dengan karak-
ter komunal: gotong-royong, kebersamaan dan saling menolong.  

Apakah seni dalam perkembangannya masih mampu memasuki re-
lung dalam masyarakat kampung dimana ini menjadi medan utama 
jika kita melihat masyarakat Indonesia yang sebagian besarnya ada-
lah masyarakat sub-urban? Berangkat dari kontekstualisasi seperti 
ini, mungkin saja kita bisa menjawab hanya seiris bagian dari kon-
struksi pertanyaan tadi. Hanya saja, masalahnya adalah bagaimana 
cara dan tindakan yang bisa dikerjakan untuk meniscayakan ini? 
Mengingat kembali, masyarakat kampung di Tulang Bawang Barat 
mempunyai budaya yang telah melalui proses hibrid yang panjang 
dan telah mengalami berbagai macam pelapisan sejarah yang su-
dah tak ketara luaran dan dalamannya.

Tubaba
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Senirupa kemudian hadir di medan dan konteks seperti ini. Bukan 
untuk meneruskan bangunan sejarah yang samar, alih-alih meng-
hendaki cara-cara yang berbeda untuk memberi sebuah kontribu-
si pada peradaban yang ‘seolah-olah’ baru itu. Bukan pula berarti 
bahwa senirupa harus terus melakukan pembaruan, karena pada 
dasarnya kebaruan adalah hal yang mutlak tak mungkin dilakukan 
kecuali berangkat dari apa-apa yang telah ada dan terpikirkan. Keba-
ruan, bisa dikatakan sebagai peminjaman-peminjaman yang kemu-
dian dituturkan dan diwujudkan kembali dengan metode kerja dan 
proses penciptaan yang sepenuhnya baru. Begitu pun sebaliknya, 
ia bisa berangkat dari ide yang sepenuhnya baru tetapi meminjam 
teknik dan metode yang telah ada dan telah dilembagakan secara 
proposisional dalam ranah senirupa.

Kerja Senirupa Tubaba melibatkan Hanafi (Perupa, lahir di Purwore-
jo 5 Juli 1960) sebagai fasilitator untuk seniman di Tulang Bawang 
Barat. Hanafi dikenal sebagai seniman kontemporer Indonesia, ber-
sama Endro Rukmono (Lahir di Jogjakarta, 12 November 1959) 
asistennya, mengajarkan teknik-teknik melukis kepada beberapa 
seniman di Tulang Bawang Barat. Teknik melukis yang diajarkan 
banyak tentang mimesis bangunan, alam, figur dan peristiwa.***
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s a s t r a

Y Kebutuhan membaca adalah kebutuhan mutlak bagi daerah 
yang ingin berkembang di wilayah budaya literasi. Ini penting, se-
bab Indonesia merupakan negara yang memiliki minat baca paling 
sedikit jika dibandingkan negara-negara lain (sekelasnya) di dunia 
ini. Hal ini bisa menjadi tolok ukur betapa negara yang begitu besar, 
dengan jumlah penduduk yang luar biasa banyak ini, menjadi terpu-
ruk jika dibandingkan dengan rivalnya. 

Lokakarya Bahasa dan Sastra Indonesia merupakan langkah awal 
untuk memperkenalkan karya sastra dan menyemai benih-benih 
minat baca di Tulang Bawang Barat. Sebuah pertemuan antara Sem-
bilan sastrawan yang telah menulis buku ‘Tubaba’ (BANANA, 2016). 

Para Tetua Adat di Tubaba bersama para sastrawan

Lokakarya Penga-
jaran Bahasa dan 
Sastra Indonesia
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Sastrawan memberi ceramah sastra di hadapan seluruh pengajar Ba-
hasa dan Sastra Indonesia di semua tingkatan, mulai dari SD hingga 
SMA. 

Metode ceramah yang akan diberikan adalah aktif-interaktif. Seluruh 
peserta yang hadir akan menyiapkan pertanyaan yang berisi seputar 
masalah dalam pengajaran Bahasa dan sastra Indonesia selama ini 
yang dihadapi bersama. Dari pemetaan masalah, seluruh sastrawan 
akan mencoba memberikan semacam kemungkinan strategi dan 
solusi untuk menghadapi masalah tersebut.

Para sastrawan yang hadir dalam workshop sastra ini adalah: AS Lak-
sana (Penulis, lahir di Semarang 25 Desember 1968), Zen Hae (Penu-
lis lahir di Jakarta, 12 April 1970), Afrizal Malna (Penulis, lahir di Jakar-
ta 7 Juni 1957), Nukila Amal (Penulis, lahir di Ternate, Maluku Utara, 
26 Desember 1971), Dea Anugrah (Penulis, lahir di Pangkalpinang, 
Bangka Belitung, 27 Juni 1991), Dewi Kharisma Michellia (Penulis, 
lahir di Denpasar, 13 Agustus 1991), Esha Tegar Putra (Penulis, la-
hir di Solok, Sumatera Barat, 29 April 1985 ), dan Langgeng Prima 
Anggradinata (Penulis, lahir diBogor, Jawa Barat, 6 Desember 1988). 
Heru Joni Putra (Penulis, lahir 13 Oktober 1990 di Payakumbuh, Su-
matra Barat) akan memandu dan memoderatori acara. 

Acara ini digagas dan dikuratori oleh Adinda Luthvianti (Sutrada-
ra, lahir di Purwakarta 30 Agustus 1962) dan Sartika Dian Nuraini 
(Penulis, lahir di Jakarta, 25 Februari 1990).
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Sebuah Kajian:
Lampung dan Tulang Bawang Barat

Oleh: Adinda Luthvianti

Anak-anak pulang sekolah. Foto: Sartika Dian Nuraini
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I. 
PENDAHULUAN

1 Latar Belakang Masalah
1.1 Kearifan Ekologis Dan Kosmologis Tubaba “menuju Q Forrest“

Ekologi : ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan 
lingkungannya, berhubungan dengan tingkat indek mahluk hidup yaitu: 
populasi, komunitas dan ekosistem yang saling mempengaruhi dan 
merupakan satu kesatuan, termasuk faktor abiotik dan biotik. [Abiotik 
: kondisi suhu, air, kelembaban, cahaya dan topografi] [Biotik : mahluk 
hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan dan mikroba.]

Kosmologi: Ilmu yang mempelajari struktur dan sejarah alam semesta 
berskala besar. Secara khusus, ilmu ini berhubungan dengan asal 
mula dan evolusi dari suatu subjek.

Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) merupakan kabupaten 
baru hasil pemekaran dengan Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten 
ini baru diresmikan pada tahun 2008 yang ditandai dengan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 23 Oktober 2008. 
Sebagai kabupaten baru, infrastruktur kabupaten ini masih terbatas. 

Masyarakat Tulang Bawang Barat terdiri dari banyak suku pendatang 
seperti Jawa dan Sunda yang mayoritas beragama Islam dan Suku 
Bali yang menganut agama Hindu. Hubungan antar ketiga tidak 
juga bisa dikatakan harmonis. Praduga dan prasangka kerap masih 
bisa dirasakan secara kasatmata dan jelas. Suku Mayoritas di Tulang 
Bawang Barat adalah suku Jawa sehingga bahasa Jawa sangat umum 
digunakan oleh penduduk sebagai bahasa pengantar sehari-hari. 

Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi warga penda-
tang transmigran dari daerah Jawa, Sunda dan Bali. Mata pencaharian 
utama penduduk adalah berkebun karet, sawit dan bertani. 

Dampak globalisasi menawarkan banyak hal. Tetapi apa yang 
membuat manusia menjadi lebih baik? Lantaran globalisasi, 
bijaksananya, harus dipahami sebagai tawaran. Manusia memiliki 
kebebasan untuk memilih, sebagai salah satu hak asasinya. Pilihan 
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yang hendaknya atas kesadaran dampak negatif yang terjadi, 
pilihan yang mengedepankan manusia pada kebutuhannya untuk 
mengembangkan kearifan lokal.

Ketika paham yang menempatkan manusia diatas alam mulai 
dipersoalkan, ajaran dan tradisi kuno yang memuliakan kearifan 
ekologis dan kosmologis, dipandang perlu di kembangkan untuk 
menghasilkan sebuah keseimbangan yang baru.

Salah satu kearifan lokal yang berdimensi ekologis dan kosmologia 
di wilayah Lampung adalah Piil  Pesenggiri, atau  identitas, harga  
diri,  jati  diri,  prinsip,  yang terdiri dari : 

1.1.1 Nemu Nyimah (santun terhadap tamu dan alam semesta)
Untuk mencapai santun, maka manusia harus mempelajari tata 
krama terhadap manusia lain, agar mampu menerima tamu dengan 
standar kemampuan yang dimilikinya. Standar manusia secara 
umum, seringkali dipandang dari kepemilikan secara materi. Namun 
dalam konteks nemu nyimah, mampu diejawantahkan terhadap 
kesiapan mental, moral dan spiritual, dalam tatanan sosial manusia 
pada umumnya.

Yang menarik, nemu nyimah, meletakan alam sejajar dengan 
manusia, maka alam di pahami sebagai tamu dalam pengertian 
khusus. Keberadaan alam sebagai tamu harus dihormati dengan tata 
kelola tumbuhan, lingkungan hidup untuk di jaga kelestariannya.

Mengedepankan sifat ayom – mengayomi secara ekologis dan 
kosmologis, mempertahankan keberadaannya, eksistensinya 
dengan konsekuensi logis tentang keberadaan dan asal usul 
manusia. Serta memahami kecenderungan manusia yang memiliki 
potensi sebagai perusak. Maka fungsi “ayom“ bertujuan untuk 
mempertahankan kestabilan ekologi dan kosmologi sebagai 
penyatuan dalam kehidupan bersama. Dengan ayom, pergaulan 
antar manusia tidak mengedepankan emosi, tetapi lebih bersifat 
mengayomi, mengajak serta untuk memperbaiki bersama, tanpa 
harus merendahkan satu dengan yang lainnya, atau menyinggung 
perasaan satu dan lainnya.
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1.1.2. Nengah Nyampur ( bergaul dan menyatu )
Nengah Nyampur ( bergaul dan menyatu ) yang mengedepankan 
sifat ayom – mengayomi secara ekologis dan kosmologis, 
mempertahankan keberadaannya, eksistensinya dengan 
konsekuensi logis tentang keberadaan dan asal usul manusia. Serta 
memahami kecenderungan manusia yang memiliki potensi sebagai 
perusak. Maka fungsi “ayom“ bertujuan untuk mempertahankan 
kestabilan ekologi dan kosmologi sebagai penyatuan dalam 
kehidupan bersama. Dengan ayom, pergaulan antar manusia tidak 
mengedepankan emosi, tetapi lebih bersifat mengayomi, mengajak 
serta untuk memperbaiki bersama, tanpa harus merendahkan satu 
dengan yang lainnya, atau menyinggung perasaan satu dan lainnya.

Dipahami masyarakat Lampung sebagai “angken” (merangkul), 
dimana pertemuan sanak saudara atau pendatang (transmigran), 
akan di terima atau dirangkul seperti saudara sendiri, mereka 
biasa menjalankan upacara angken.  Jika sudah melewati angken, 
maka mereka sudah menjadi bagian dari keluarga dan bisa saling 
memanfaatkan, untuk kesejahteraan bersama, kehidupan sosial 
bersama, dalam satu langit Lampung yang sama.

1.1.3. Sakai Sambaian  (pemanfaatan)
Sakai Sambaian (pemanfaatan) yang dipahami masyarakat Lampung 
sebagai “angken” (merangkul), dimana pertemuan sanak saudara 
atau pendatang (transmigran), akan diterima atau dirangkul seperti 
saudara sendiri, mereka biasa menjalankan upacara angken. Jika 
sudah melewati angken, maka mereka sudah menjadi bagian 
dari keluarga dan bisa saling memanfaatkan, untuk kesejahteraan 
bersama, kehidupan sosial bersama, dalam satu langit Lampung 
yang sama.

Berangkat dari Piil Pesenggiri diatas, Tulang Bawang Barat (Tubaba) 
sebagai bagian dari provinsi Lampung, mencoba merealisasikannya 
menjadi tiga jalan hidup masyrakat,  bersama-sama penyelenggara 
pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu : Nemen, 
Nedes dan Nerimo (Nenemo).

Nemen (Kuat):  kuat dipahami sebagai kekuatan mental dan spiritual, 
dimana pelaksanaan agama beserta budi pekerti, sebagai tatanan 
mental, dijalankan bersama sebagai kekuatan Tubaba. Bertaut pada 
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prinsip kearifan  Piil  Pesenggiri. Kekuatan manusia yang membolak-
balikan perasaan dan pemikiran pada semangat spiritual dan mental. 

Kekuatan dan kelemahan, kemurnian dan kenistaan adalah milik 
kita sendiri, bukan milik orang lain. Kondisi kita adalah milik kita 
sendiri. Penderitaan dan kebahagiaan berkembang dari dalam diri 
kita. Kekuatan yang cerdas mengelola pikiran agar seimbang antara 
mental dan emosional, menuju spiritual. Karena kita berpikir maka 
kita menjadi. Karena kita berpikir maka kita nemen.

Nedes (Tahan banting), adalah jalan hidup kedua di Tubaba, untuk 
memasuki Tubaba Q Forrest. Tahan Banting, artinya pula bersiap 
untuk jatuh bangun, jatuh dan bangun kembali, sebagai visi nedes. 
Nedes, adalah sebuah janji tentang masa depan Tubaba.

Usaha, kegagalan dan perjuangan harus disiapkan dengan semangat 
nedes, pun ketika keberhasilan terjadi, maka tak serta merta harus 
menghentikan nedes. Ia akan tumbuh bersama dalam suka dan 
duka. Menang tidak kelewat riang, kalah tidak lantas menyerah.

Nerimo (Ikhlas, menerima), Nerimo adalah jalan setapak menuju 

Pertemuan di Pagardewa
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Keillahian, tangga misteri yang menjulur dari bumi ke sorga. Dari 
keputusasaan, kecewa, marah menuju Ikhlas, menerima segala coba.

Nerimo adalah perenungan yang mendalam, yang berlangsung 
didalam pikiran dan diterima didalam dada terbuka. Nerimo 
akan tumbuh menjauh dari putus asa. Lewat Nerimo, Tubaba 
menjadikannya sebagai benteng yang tegak lurus dengan kejujuran. 
Nerimo sebagai pusat bathin, tempat segala macam yang terjadi 
menjadi energi positif.

Jika sebuah Lampung adalah sungai besar yang mengalir jauh, 
menemui segala keberhasilan dan kegagalan, maka Nenemo akan 
ditumbuhkan di Tubaba sebagai biduk yang melaluinya, mengalir 
sepanjang Way Kiri di Tubaba menuju ujung Way Kanan di Tubaba.

Nenemo menjadi misi seni dan budaya yang akan dikembangkan 
di Tubaba lewat konsep kearifan ekologis dan kosmologis Tubaba.

1.2 Rumusan Masalah 

Memandang ekologi dan kosmologi tubaba melalui filsafat organisme 
‘whitehead’ dalam penciptaan karya seni dan budaya di tubaba.

Salah satu masalah yang dewasa ini semakin disadari sebagai 
masalah kompleks dan serius yang dihadapi umat manusia adalah 
masalah lingkungan hidup. Terus bertambahnya jumlah penduduk 
dunia dan terbatasnya sumber daya alam, semakin meluasnya 
penerapan teknologi modern yang bersifat polutif dan eksploitatif 
terhadap alam, ternyata telah mengakibatkan semakin merosotnya 
kualitas lingkungan hidup. Bumi makin panas, udara, sungai dan 
laut makin kotor serta teracuni, lapisan ozon rusak, dan sebagainya. 
Pengurasan sumber-sumber alam dan mineral, pengotoran dan 
perusakan lingkungan yang mengakibatkan ketidakseimbangan 
ekologis, terjadinya banyak erosi, penggurunan, dan sebagainya, 
merupakan persoalan penting yang sedang dan akan menyibukkan 
umat manusia.

Menghadapi situasi tersebut diatas, konsep pemerintahan Bupati 
Tulang Bawang Barat, menjadi menarik sekaligus penting untuk 
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dipahami oleh penduduk Tulang Bawang Barat khususnya dan 
seluruh umat manusia di dunia, akan pentingnya menumbuhkan dan 
melestarikan alam, sebagai produksi oksigen paling dibutuhkan, 
lewat “Q-Forrest”  dengan membuka area untuk dihutankan seluas - 
luasnya, membuka ruang dialog spiritual lewat Islamic centre, ruang 
ekspresi manusia lewat seni budaya dengan dibangunnya Balai 
adat, sebagai ikhtiar membangun ekologi dan kosmologi manusia 
yang holistik.

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam sebuah kajian, penelitian/riset adalah salah satu hal yang 
mutlak. Penelitian adalah proses pencarian yang dilakukan dengan 
aktif, tekun dan sistematis dimana bertujuan untuk menemukan, 
menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta. Penelitian intelektual 
ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai 
suatu peristiwa, tingkah laku, teori dan hukum, serta membuka 
peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut.
Penelitian ini akan akan berkait dan saling silang dengan yang 
pernah ada, atau tumbuh di Lampung, agar tidak kehilangan asal 
ususlnya, sehingga karya yang dibuat bertanggung jawab. Tak 
ada yang baru di bawah langit, begitu fatwa orang berilmu. Maka 
membuat, semacam merekonstruksi banyak hal sebagai jembatan 
menuju penciptaan kembali.

Selain itu, mengingat misi Tubaba menuju Q-Forrest, maka penelitian 
ini akan berfokus pada masalah ekologis dan kosmologis dalam 
mencipta dan membuat program. Kegiatan di rumah adat Tubaba 
menjadi hal penting selanjutnya. 

Adapun riset ini akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 
berikut:

Riset teks, dilakukan dengan membaca buku dan manuskrip 
yang berada di perpustakaan Nasional,  perpustakaan Universitas 
Lampung, serta informasi dari media sosial.

Riset Visual, dilakukan dengan melihat dokumentasi bentuk-bentuk 
kesenian dan kebudayaan lewat digital dan menonton acara-acara 
kebudayaan Lampung dan sekitarnya. 
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Riset lapangan, dilakukan untuk memastikan karya dan program 
yang akan dibuat, mengacu pada kebutuhan Tubaba akan seni 
dan budaya dengan tetap berkaca pada masalah ekologis dan 
kosmologis menuju Tubaba Q Forrest.

Dari langkah-langkah riset tersebut diatas, dengan melihat 
potensi dan konsep pemerintahan Bupati Tulang Bawang Barat 
yang berencana akan membuat hutan seluas-luasnya dengan 
tujuan berbagi oksigen, juga kondisi alam dan lingkungan Tulang 
Bawang Barat, maka kami berikhtiar merealisasikan kesenian 
dan kebudayaan yang akan ditumbuhkan di Tubaba adalah seni 
budaya berbasis kearifan ekologi dan kosmologi Tulang Bawang 
Barat, dengan pendekataan kajian multi disiplin (Sains, Pertanian/
Lingkungan hidup, ilmu-ilmu humaniora, Filsafat, sastra dan budaya) 
menggunakan metode pendekatan teori Alfred North Whitehead 
tentang pendekatan kosmologis filsafat organisme.
 

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun maanfaat dari kajian budaya di kabupaten Tulang Bawang 
Barat ini adalah sebuah ikhtiar bersama dari ide dari Bupati Tulang 
Bawang Barat yang menggadangkan penghutanan area seluas-
luasnya, yang mengajak serta peran dimana para peneliti, seniman 
dan budayawan untuk mewujudkan Tubaba Q Forrest.

Untuk mewujudkan hal itu, penulisan kajian budaya ini akan dikaji 
dengan gagasan Whitehead, yang relevan bagi pendasaran filosofi 
etika lingkungan hidup adalah gagasan bahwa alam semesta atau 
keseluruhan kosmos merupakan suatu organisme besar yang 
terbentuk dari banyak organisme kecil yang berhubungan dengan 
lingkungan hidupnya sebagai bagian dari suatu keseluruhan. 
Penggunaan istilah “organisme” biasanya berarti “sesuatu yang hidup” 
dan dibedakan dari benda mati.  Whitehead menggunakan istilah 
tersebut dalam pengertian yang lebih luas. Ia tidak mengecualikan 
arti biologis tersebut, tetapi tidak membatasi penggunaan istilah 
tersebut pada mahluk hidup. Ia menggunakan istilah “Organisme” 
lebih dalam arti suatu sistem atau suatu keseluruhan dimana bagian-
bagiannya erat terkait satu sama lain dan membentuk satu kesatuan. 
Bagian-bagian ikut mempengaruhi serta membentuk keseluruhan, 
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dan keseluruhan meresapi bagian-bagiannya. Bagian-bagian sendiri 
dalam pemahaman Whitehead juga merupakan suatu organisme. 
Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut;

The concrete enduring entitas are organisms, so that the plan of the 
whole influences the very characters of the varoious subordinate 
organisms which enter into it. In the case of animal, the mental state 
enter into the plan of the total organisms and thus modify the plans 
of the successive subordinate organisms until the ultimate smallest 
organism, such as electrons, are reached. In Surveying nature, we 
must remember that there are not only basic organisms…there are 

Kebun Karet. Foto: Afrizal Malna
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also organisms of organisms1

Suatu implikasi penting dari gagasan bahwa alam semesta sebagai 
keseluruhan merupakan organisme besar yang terbentuk dari 
organisme-organisme kecil sebagai bagian organiknya adalah 
keseluruhan kosmos merupakan suatu ekosistem (Oikos = rumah 
tempat tinggal bersama; systema = keseluruhan). Artinya organisme-
organisme tersebut saling mempengaruhi dan saling tergantung. 
Apa yang terjadi pada organisme-organisme sebagai bagian dari 
keseluruhan sistem,  demikian pula sebaliknya.

Sebagai suatu sistem keseluruhan kosmos bukan sekedar 
penjumlahan banyak benda yang lepas-lepas atau masing-masing 
berdiri sendiri dan hanya secara eksternal terkait satu sama lain.

Konsep ini kiranya relevan dengan program Tubaba yang berencana 
membuat penghijauan dengan cara penghutan seluas-luasnya area, 
agar menjadi penyumbang oksigen besar bagi manusia, dengan 
beriktiar menciptakan seni dan budaya baru di Tubaba untuk 
memberikan kesadaran bagi pelaku-pelaku kehidupan, dalam hal ini 
penduduk Tubaba, bahwa pelestarian dan penghutan area di Tubaba 
adalah merupakan bagian-bagian tak terpisahkan dengan manusia, 
sebagai satu kesatuan organisme alam semesta atau kosmos untuk 
etika lingkungan hidup. Kalau alam semesta atau kosmos secara 
keseluruhan dimengerti sebagai suatu ekosistem, maka kerusakan, 
pengotoran, dan pengurasan yang terjadi dalam salah satu bagian 
akan membawa akibat negatif pula pada bagian-bagian lain, dan 
kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan pun akan terpengaruh 
oleh kualitas hidup organisme-organisme yang membentuknya.

Organisme-organisme yang membentuknya adalah manusia 
yang tinggal di dalamnya, atau masyarakat Tubaba yang harus 
dipersiapkan etika lingkungan, agar tak terpisahkan dari alamnya. 
Etika tersebut akan di tumbuhkan lewat kesenian dan kebudayaan, 
dengan konsep Ekologi dan Kosmologi Tubaba menuju Q-Forrest. 
Dengan mendekatkan manusia pada kehalusan budi dan daya 
lewat seni dan budaya, maka diharapkan kerusakan, pengrusakan, 
dan penggerusan tidak terjadi.

1  Alfred North Whitehead, science and the modern world, (New York: The Free Press, 
1967), hlm. 79
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Penciptaan seni dan budaya Tubaba akan kami kupas dalam lembaran 
terpisah. Sebagai reaksi dan alternatif  memberi kesadaran dan 
pemahaman akan makna ekologi dan kosmologi di Tubaba. Seperti 
filsafat Organisme Whitehead yang dimaksudkan sebagai bentuk 
reaksi dan alternatif terhadap pandangan kosmologi yang disebut 
Materialisme Ilmiah (Scientific Materialism). Menurut pandangan ini 
kosmos (alam dunia) dengan segala isinya pada dasarnya terdiri 
dari anasir-anasir material yang hukum-hukumnya dapat diketahui 
dan dijelaskan secara tuntas oleh ilmu pengetahuan, khususnya 
fisika dan kimia.

Materialime Ilmiah juga disebut Materialisme Mekanistis. Sebagai 
jalinan anasir-anasir material  yang masing-masing unsurnya berdiri 
sendiri (bersifat atomis) dan hanya secara eksternal saja terkait 
dengan yang lain, alam dunia ini tidak lain adalah sebuah mesin 
besar. Begitu unsur-unsur dan mekanisme kerjanya diketahui, maka 
seluruh proses dapat diprediksikan secara tepat. Hukum alam 
dalam paham ini bersifat deterministik dan tidak mengenal kecuali. 
Dalam pandangan ini, alam dunia dalam dirinya sendiri bersifat 
impersonal, tidak bermakna, tidak bernilai, dan tidak bertujuan. 
Makna, nilai dan tujuan disingkirkan sama sekali dari segala bentuk 
penjelasan ilmiah. Makna, nilai, dan tujuannya, hanya ada dalam 
kehidupan manusia, dan kehidupan manusia merupakan realitas 
yang terpisah sama sekali dari alam. Yang pertama adalah realitas 
subyek, sedangkan yang kedua adalah realitas obyek. Antrophos 
dan Cosmos dianggap terpisah satu sama lain.

Untuk mengkritisi pendapat diatas, maka pembangunan manusia 
sebagai bagian dari kosmos perlu dihidupkan kesadarannya, setelah 
ilmu pengetahuan yang memisahkan antara manusia dengan alam 
semesta gagal menjawab teori Organisme Whitehead yang meyakini 
bahwa manusia tak terpisahkan dari alam semesta (alam dunia). 
Pandangan Kosmologi Materialisme Ilmiah yang memberikan 
pemandangan saat ini sebagai kerusakan alam yang mengerikan, 
dan juga penggerusan yang tak tergantikan, menyudutkan umat 
manusia pada berbagai penyakit dan kesengsaraan lainnya dalam 
kehidupan dan penghidupan. Menurut Whitehead, pandangan 
Kosmologi Materialisme ilmiah didasarkan atas pandangan dunia 
yang berakar pada Kosmologi Descartes yang menganggap dunia 
ini melulu sebagai materi atau benda yang terbentang (res extensa). 
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Struktur dasariah dunia adalah struktur matematis yang dapat 
dikualifikasikan. Segala dimensi instrinsik dan kualitatif tidak dapat 
dalam materi. Berdasarkan prinsip materi dan gerak, dunia dengan 
segala isinya dapat dijelaskan secara mekanistik.

Pemisahan antara kualitas primer suatu benda sebagai kualitas yang 
bersifat obyektif, semakin membuat pemisahan antara dunia materi 
yang bersifat obyektif melulu dan dunia roh yang melulu bersifat 
subyektif. Dualisme ini pula yang telah membuahkan pemisahan 
menjadi dua, antara manusia dan alam serta menumbuhkan sikap 
eksploitatif manusia terhadap alam.

Maka, konsep seni budaya yang juga dibangun berdampingan 
dengan penghutanan seluas-luasnya area di Tubaba, ingin 
mengatakan bahwa antara manusia dan alam tidak bisa dipisahkan 
atau tidak terpisah, ia menjadi satu kesatuan kosmos yang saling 
mempengaruhi, antara etika manusia dan alam dalam sebuah visi; 
Antropocosmic.

Visi Anthropocosmic – Manusia Sebagai Bagian Dari Alam

Anthropos dan Cosmos merupakan satu kesatuan yang tak 
terpisahkan. Gagasan Whitehead ini sangat relevan dengan konsep 
pemerintahan Tubaba dalam menjalankan roda pemerintahannya, 
dimana suatu etika lingkungan hidup adalah gagasannya tentang 
manusia sebagai bagian dari alam. Manusia sudah selalu merupakan 
bagian dari dunianya, dan dunia juga selalu mengkondisikan manusia.

Melawan faham dualisme badan dan jiwa, materi dan roh—suatu 
faham yang membuahkan pemisahan antara manusia dengan alam 
lingkungannya—Whitehead menekankan bahwa, walaupun berkat 
kompleksitas aspek mentalnya manusia tidak sepenuhnya tergantung 
pada alam, ia pada dasarnya merupakan bagian dari alam.

Jika manusia dikatakan sebagai bagian dari alam, ini berarti bahwa 
manusia tidak dapat bertindak semaunya sendiri terhadap alam, 
seperti menguasai dan mengekploitasinya secara habis-habisan, 
tanpa membawa akibat negatif yang akan mengenai manusia 
sendiri. Manusia tidak dapat menggunakan seenaknya sendiri 
segala sesuatu yang terdapat dalam alam (seperti binatang, 
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tumbuhan, mineral dan sebagainya) melulu untuk memenuhi 
kepentingan ekonomisnya. Sumber daya alam itu terbatas, dan 
beberapa hal tidak dapat diperbaharui, atau paling tidak akan 
memakan waktu sangat lama untuk memperbaharui dirinya secara 
alami. Kesejahteraan hidup manusia secara keseluruhan (termasuk 
kesejahteraan hidup generasi mendatang) akan tergantung dari 
kesehatan dan kelestarian alam yang menjadi sumber penghidupan 
dan satu-satunya lingkungan hidupnya.

Bagi Whitehead manusia itu bagian dari alam juga dapat dijelaskan 
dari konsep bipolaritas setiap pengganda atau entitas-entitas 
aktual. Setiap entitas aktual bersifat bipolar atau berdwikutub, yakni 
kutub mental dan kutub fisik; keduanya dapat dibedakan, tetapi 
tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Baik manusia maupun alam 
merupakan suatu yang bersifat bipolar. Struktur dasar proses pada 
keduanya secara analog sama. Perbedaan pada keduanya terletak 
pada intensitas dan kompleksitas pengalamannya.
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II
PEMBAHASAN

KAJIAN BUDAYA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT – 
LAMPUNG

2.1 Kajian sastra Tulang Bawang Barat, Lampung

2.1.1 Tubaba: Sungai, Sastra, Kita: Sebuah Kajian Ekohistoris 
Dimensi kelisanan masyarakat Tulang Bawang Barat yang 
berhubungan dengan narasi-narasi yang bergerak di seputar 
sejarah lisan Tulang Bawang Barat berkaitan erat dengan sungai. 
Hasil-hasil penelitian arkeologi yang sebelumnya telah dilakukan 
oleh beberapa arkeolog banyak mengungkapkannya.

Di situs-situs website seperti arkeologilampung.blogspot.co.id, 
terdapat beberapa penelitian yang sengaja disajikan secara terbuka. 
Penelitian-penelitian tersebut menggunakan mata arkeologis yang 
cenderung menarasikan situs-situs yang ada di Tulang Bawang Barat 
dengan memakai bantuan tradisi lisan yang masih hidup hingga saat 
ini. Bagaimana hubungan tiyuh dan umbul dalam kaitannya dengan 
sejarah tata kota di Tulang Bawang Barat. Menurut Hadikusuma 
(1977/1978), dalam sistem pemerintahan adat marga di daerah sungai 
Way Kiri, masyarakat tinggal di perkampungan yang disebut tiyuh, 
anek, atau pekon. Pada umumnya letak perkampungan masyarakat 
Lampung berada di tepi sungai atau dekat sungai. Perkampungan 
tersebut merupakan tempat kediaman mengelompok rapat dan 
hampir-hampir tidak ada halaman rumah. Sementara umbul adalah 
sebuah komunitas atas dasar mata pencaharian masyarakat yang 
muncul di area ladang. Sebuah umbul bisa berkembang menjadi 
tiyuh jika telah menjadi sebuah pusat pemukiman yang lebih maju.

Di situs lain, informasi tentang mitos kerajaan megalitik yang ada 
di daerah Tulang Bawang dengan bebas dapat diketahui melalui 
penelitian dari mahasiswa sejarah di Universitas Malang. Penelitian 
yang menghadirkan data-data yang ditemukan oleh Olivier Sevin 
(1989), Djajadiningrat (1983) dan beberapa sejarawan lainnya itu 
mengulik bukan hanya soal situs, tetapi juga hal ikhwal penyerahan 
kekuasaan dua kerajaan tua Tulang Bawang dan Kerajaan Balau 
kepada Sultan Hasannudin yang berkuasa di Kerajaan Banten. 
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Tradisi lisan yang berkelindan di Tulang Bawang Barat berkaitan 
dengan bagaimana sungai menjadi pusat peradaban dan kebudayaan. 
Situs-situs yang ditemukan rata-rata tidak jauh dari sungai. Beberapa 
diantaranya berada di luar wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
Akan tetapi, dalam konteks sejarah, Kabupaten Tulang Bawang Barat 
dulunya masih menjadi satu kesatuan wilayah dengan Kabupaten 
Tulang Bawang. Sehingga untuk melihat kembali kehidupan sastrawi 
yang merasuk dalam kehidupan masyarakat Tulang Bawang Barat, 
pendekatan sejarah yang dilakukan akan sedikit memperluas konteks 
kewilayahan. Akan tetapi, kita akan bisa mengecilkan skup kajian 
kultural pada konteks wilayah Tulang Bawang Barat setelah kita 
memahami data-data sejarah yang terjadi di sepanjang sungai Way 
Kanan dan Way Kiri. Pertama, karena aliran sungai tersebut pernah 
menjadi jalur transportasi pada abad XVI sampai awal abad ke-XX. 
Dan kedua, karena data-data yang bisa didapatkan melalui sejarah 
sungai sudah ditemukan oleh beberapa peneliti.

Kajian ini tidak akan membahas objek kajian yang telah dibahas oleh 
para arkeolog tentang situs dan tradisi lisan, akan tetapi bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana sungai menjadi pusat kebudayaan 
lisan (bahkan sampai pada masa kolonial Belanda) untuk membuat 
rekomendasi akan pentingnya penciptaan karya sastra tentang 
sungai dan situs-situs sejarah lisan yang belum diketahui secara 
luas oleh masyarakat Lampung pada khususnya dan masyarakat 
Indonesia pada umumnya. Penciptaan karya sastra yang ekologis 
dan kosmologis penting bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat untuk memberikan pencatatan tentang sebuah wilayah agar di 
generasi yang akan datang, banyak artefak dan arsip yang mencatat 
tentang Tulang Bawang Barat, selain juga untuk menumbuh-
kembangkan budaya menulis sastra.

Dengan kata lain, kajian ini akan memberikan pandangan 
ekologis-historis tentang sungai dan kaitannya dengan budaya 
lisan masyarakat Tulang bawang Barat. Memberikan semacam 
rekomendasi kepada sastrawan untuk membuat karya berdasarkan 
kajian ini dan melakukan perjalanan ke situs-situs yang berkaitan 
langsung dengan peradaban di sekitar sungai Way kanan dan 
sungai Way Kiri. 
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A. Latar Belakang 
Jejak-jejak yang tertinggal di buku-buku dan perpustakaan 
tentang sastra yang tumbuh di Tulang Bawang Barat tidak terlalu 
banyak. Beberapa ilmuan yang telah melakukan pencarian dan 
pengelupasan jejak-jejak sejarah Lampung seperti Frieda Amran, 
telah melakukan pencatatan ulang yang baik tentang sejarah 
Lampung. Dalam bukunya ‘Mencari Jejak Masa Lalu Lampung’, 
Frieda Amran dengan kecakapan naratifnya mengolah berbagai 
sumber informasi sejarah Lampung yang didapatkannya dari 
koleksi literatur milik perpustakaan Rijkuniversiteit Leiden. Cerita-
cerita yang ditemukannya melalui riset tekstual tersebut ternyata 
banyak berkisah tentang Tulang Bawang, khususnya berfokus pada 
Sungai Way Kanan dan Way Kiri. Seperti kita ketahui, dua sungai 
tersebut melewati Tulang Bawang Barat. Dari usaha penulisan dan 
pencariannya tersebut, ia dituduh memihak pada adat Pepadun. 
Padahal menurut Frieda Amran sendiri, semua yang dituliskannya 
bergantung pada sumber-sumber yang ia dapatkan dari Universitas 
Leiden.2 Ini berarti, banyak sekali sumber-sumber utama yang ditulis 
para peneliti tentang Tulang Bawang khususnya suku adat Pepadun 
karena keberadaan sungai Way Kanan dan Way Kiri yang menjadi 
jalur transportasi pada Abad ke-16 sampai awal Abad ke-19. 
Riset awal mengenai kajian budaya lisan Tulang Bawang Barat telah 
kami lakukan pada pertengahan Oktober sampai awal Februari 2016 
dan kemudian menghadirkan beberapa orang sastrawan Indonesia. 
Riset ini tidak berpretensi untuk memberikan pembenaran atau 
mendukung apa-apa yang telah dikemukakan oleh sekian banyak 
ahli tutur dan tetua adat di Tulang Bawang Barat, melainkan 
dimaksudkan untuk; 1. Memberikan narasi dan pengenalan tentang 
sejarah Tulang Bawang Barat, khususnya dilihat dari sungai Way 
Kanan dan Way Kiri di Tulang Bawang Barat Lampung, 2. Memberikan 
rekomendasi tentang rencana penciptaan karya sastra Tubaba yang 
mengacu pada pendekatan ekologi dan kosmologi Tubaba, dan 3. 
Membuat rancangan sistem pembelajaran sastra di wilayah Tulang 
Bawang Barat. 

2. http://teknokra.com/ragam/frieda-amran-jatuh-cinta-dengan-lampung.html …. 
Sebuah wawancara jurnalistik yang dilakukan oleh Faiza Ukhti Annisa (wartawan 
Teknokra). Frieda Amran menjelaskan tentang kecintaannya dan perhatiannya pada 
Sumatra (dan Lampung termasuk dalam perhatiannya). Walaupun selama ini dia 
memiliki latar belakang pendidikan antropologi, tetapi ia tidak keberatan mengulik 
soal sejarah.
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Awalnya, riset bertujuan membuat sebuah kumpulan karya yang 
berisi tentang tulisan-tulisan yang berasal dari sastra tutur yang 
masih ada di Tulang Bawang Barat. Akan tetapi, pendokumentasian 
dan analisa tentang sastra tutur membutuhkan perhatian dan 
waktu yang panjang. Dan hal ini belum memungkinkan dilakukan 
oleh para sastrawan karena tidak menguasai bahasa Lampung 
kuna/lama dalam waktu yang singkat. Sehingga, dengan tanpa 
mengurangi rasa cinta kami terhadap kekayaan narasi sastra tutur 
Tulang Bawang Barat, objek riset dari kajian ini kemudian digeser 
temanya menjadi eksplorasi seputar budaya lisan Tulang Bawang 
Barat, yang mengetengahkan penciptaan karya yang murni baru 
(meski akan diwarnai dengan beberapa gesekan materi sejarah). 

Orang Lampung/Ulun Lampung yang tinggal di sekitar sungai 
Way Kanan dan Way Kiri patut berbangga karena konon terdapat 
sebuah kerajaan yang merupakan kerajaan Hindu tertua sebelum 
Sriwijaya. Hanya saja mitos sejarah tentang kerajaan ini belum dapat 
dibuktikan kebenarannya karena minimnya artefak dan peninggalan 
dari kerajaan ini. Terlepas dari benar atau tidak, penting sekali 
menarasikan ulang tulisan yang telah memberikan informasi tentang 
sejarah Tulang Bawang Barat. Tetapi menurut data sejarah, pusat 
kota residen Hindia-Belanda pada abad ke 16 sampai abad ke 20 
awal terletak di Boomi Agong.3

B. Pengantar Sejarah 
Jauh sebelum Belanda datang ke tanah Lampung, dan diperkirakan 
jauh sebelum Kerajaan Sriwijaya menguasai hampir seluruh narasi 
besar sejarah kerajaan Hindu di Indonesia, terdapat sebuah kerajaan 
Hindu tertua di Lampung. Kerajaan Hindu tersebut seringkali 
disebut Kerajaan Tulang Bawang. Menurut sejarah, seorang Budhist 
bernama I Tsing pernah singgah ke wilayah kerajaan ini, sehingga 
nama Tulang Bawang diabadikan dalam sebuah narasi perjalanan 
tersebut sebagai To’lang P’ohwang. 

Konon dikisahkan, Tuhan menurunkan orang pertama di bumi 
3. Acuan Kepustakaan: Capt. Jackson. ‘Course of The Tulang Bawang River on the 
Eastern Coast of Sumatra: Extracted from the Journal of Capt. Jackson of the Brig 
Tweed,’ dalam Malayan Miscellanies. Bencoolen: Sumatran Mission Press. 1822 (hal. 
109-119) terdapat dalam Amran, Frieda. ‘Mencari Jejak Masa Lalu Lampung’. Pustaka 
laBRAK. 2015 (hal 19-20).
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bernama Sang Dewa Sanembahan dan Widodari Simuhun. 
Menurunkan Si Jawa (Ratu Majapahit), Si Pasundayang (Ratu 
Pajajaran), dan Si Lampung (Ratu Balau). Dari kata inilah nama 
Lampung berasal. (R. Boesma: De Lampungsche Districten: 
1916). Lampung terdiri dari dua masyarakat adat yaitu Saibatin 
dan Pepadun. Berdasarkan warahan (sastra tutur) atau cerita turun 
temurun, Lampung telah dikisahkan sebagai pusat-pusat yang 
bergerak di aliran sungai: Way Komring, Way Kanan, Way Semangka, 
Way Seputih, Way Sekampung dan Way Tulang Bawang. 

Menurut sumber sejarah, kerajaan tertua di daerah Lampung adalah 
kerajaan Sekala Brak yang terletak di Dataran Belalau, selatan danau 
Ranau, Lampung Barat. Di dalamnya terdapat empat empu yaitu 
Empu Cangih, empu Serunting, Empu Rakihan, dan Empu Ajisaka. 
Selanjutnya, ada suatu masa islamisasi di kerajaan tersebut, dan yang 
menyebarkan islam disana tak lain adalah Putera Pagaruyung yang 
namanya bisa kita sebutkan: Umpu Bejalan di Way (memerintah 
daerah Kembahang dan Balik Bukit, Ibu Negeri Puncak Paksi Buay 
Bejalan di Way), Umpu Belunguh (memerintah daerah Belalau 
dengan Ibu Negerinya Kenali, disebut Paksi Buay Belunguh), Umpu 
Nyerupa (memerintah daerah Sukau, Ibu Negeri Tapak Siring (Paksi 
Buay Nyerupa)  dan Umpu Pernong (memerintah daerah Batu 
Brak, Ibu Negeri Hanibung (Paksi Buay Pernong). Saat itu mereka 
menaklukkan Bangsa Tumi dan mendirikan kepaksian Skala Brak. 
Dan lalu membentuk empat marga atau kebuayan.

Setelah menaklukkan Tumi, Kepaksian Skala Brak melakukan 
penyebaran Islam dan menumbangkan pohon kramat Belasa 
Kepampang - Menggunakan kayunya sebagai singgasana 
penobatan (Pepadun). Pepadun adalah singgasana yang hanya 
digunakan saat penobatan Raja Raja Paksi Pak Sekala Brak. 

Jadi diperkirakan suku Bangsa Tumi adalah penduduk asli Lampung 
yang tinggal di lereng Gunung Pesagi. Mereka menganut dinamisme, 
Hindu Bairawa yang dipimpin oleh Ratu Sekerummong. Bangsa 
Tumi mengkramatkan pohon ‘Belasa Kepampang’ atau ‘nangka 
bercabang’, Pohonnya memiliki cabang besar, satunya nangka dan 
satunya lagi sebukau (sejenis kayu bergetah). Suku bangsa Tumi lari 
ke daerah Pesisir Krui menempati marga Punggawa Lima: Marga 
Pidada, Marga Bandar, Marga Laai dan Marga Way Sindi. kemudian 
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ditaklukkan oleh Lemia Ralang Pantang dari Danau Ranau.

Sementara kerajaan Tulang Bawang berdiri sekitar abad 5 Masehi 
hingga abad 7 Masehi. Tulang Bawang berada dalam teritori 
Komunitas sejarah Lampung. JW. Naarding memperkirakan pusat 
kerajaan terletak di hulu Way Tulang Bawang, antara Menggala 
dan Pagardewa. Berdasarkan riwayat sejarah Warga setempat, 
pemerintahannya diperkirakan berpusat di Pedukuhan, di seberang 
Kampung Pagardewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tulang 
Bawang merupakan lanjutan dari peradaban Skala Brak. Buay Bulan, 
Buay Umpu dan Buay Aji (kecuali Buay Tegamoan) tiga dari empat 
marga Skala Brak Cenggiring melakukan migrasi ke Tulang Bawang.

Pelacakan etimologi yang didapatkan dalam penelitian tentang 
kerajaan ini dapat dibeberkan pada uraian di bawah ini: 

Sifat kerajaan sama dengan bawang yang tidak bertulang. Menyusuri 
lapisan bawang sampai habis, tidak mendapatkan tulang bawang. 

Banyak musuh. Setiap musuh yang terbunuh di buang ke bawang 
(lebak-lebak). Timbunan mayat menyisakan banyak timbunan 
tulang. Bawang juga berarti rawa. 

Permaisuri melarungkan bawang ke sungai.

Raja pertama dari kerajaan Tulang Bawang bernama Mulonou Jadi 
Ia memiliki keturunan: Rakehan Sakti, Ratu Pesagi, Poyang Naga 
Berisang, Cacat Guci, Cacat Bucit, Minak Se- bala Kuwang dan 
pada abad ke 9 masehi kerajaan ini di pimpin Runjung atau yang 
lebih dikenal dengan Minak Tabu Gayaw. Runjung (Minak Tabu 
Gayaw) punya 3 putra: Tuan Rio Mangku Bumi (Pagardewa) Tuan 
Rio Tengah (Menggala) Tuan Rio Sanak (Panaragan). Minak Kemala 
Bumi bergelar Haji Pejurit (keturunan Tuan Rio Mangku Bumiawal 
penyebaran Islam di Tulang Bawang (abad 16).

Selain Tulang Bawang masih terdapat kerajaan kecil lainnya yaitu 
Balaw. Daerah Balaw dapat disatukan dengan daerah Tulang 
Bawang melalui perkawinan antara Menak Kemala Bumi dengan 
putri raja Balaw. Naskah Dalung Bandar Dewa ditemuan Nanang 
Saptono, arkeolog, di desa Bandar Dewa, Tubaba menjelaskan 
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terjadinya penyatuan kekuasaan dua kerajaan tersebut. 

Pemerintahan dijalankan sesuai adat marga (buay), komunal, 
dipimpin anggota keluarga tertua disebut Punyimbang. Punyimbang 
memegang status sosial tertinggi di kelompoknya. Salah satu 
prasasti Sriwijaya, Kedukan Bukit dari kaki Bukit Seguntang, sebelah 
barat daya Kota Palembang, tahun 683, berisi tentang kekuasaan 
Sriwijaya. Diperkirakan sejak masa itu Kerajaan Tulang Bawang 
sudah dikuasai Sriwijaya, atau daerah ini tidak berperan lagi di 
pantai timur Lampung.

Situs-Situs Tulang Bawang ada banyak, seperti: Benteng Sabut 
(Kampung Gunungkatun), Keramat Gemol (Kampung Panaragan), 
Benteng Minak Tumenggung (Kampung Penumangan), Batu Putih 
(Kampung Gunung Terang), dan Gunung Terang (kampung Gunung 
Terang dan Gunung Agung), situs Tangga Raja bekas banda di 
kampung Ujunggunung Udik. Benteng di Bumi Agung, situs 
Keramat Strupak Sumbay di Way Sidou, Benteng Tanah di Karta 
Talang, Benteng Sabut (Bujung Menggalou) di kelokan sungai Way 
Kiri; Situs Benteng Minak Temenggung di sebelah timur Kampung 
Penumangan.

Situs Makam yang ada di sekitar daerah Tulang Bawang Barat: 
Makam Tuan Rio Mangkubumi (Pagardewa), makam Tuan Rio Sanaah 
di Gunung Jejaiwai (Panaragan); makam Patih Trio Terbumi di Negeri 
Besar, makam Minak Trio Bumi dan Minak Jagat di Gunung Terang, 
makam Minak Serio Bumi di Bakung, makam Minak Buay Sugih di 
Batu Putih, makam Minak Kemala di Negeri Batin; makam Tuan Riou 
Terbumi di sebelah hilir Moyang Purba, Negeri Besar, makam Minak 
Patih Seriou Bumi di Gunung Terang, makam Minak Riou Bumi di 
Kurindang; makam makam Minak Ngegulung di Rantau Tejang, 
makam Minak Sengaji di Ujunggunung Udik, makam Minak Paduka 
(Abung Nunyai), makam Ratu Tulang Bawang dan Umpuan Ratu Ali 
di Bumi Agung; makam Minak Muttah Dibumi, Prajurit Puting Gelang 
dan Minak Kemala Adam di makam Kramat Munggu perkampungan 
Gunungkatun; makam Olok Renggou di kampung Bandar Dewa.

Ketika Banten memasuki Lampung pada tahun 1530, Lampung 
terbagi dalam wilayah keratuan (persekutuan hukum adat), khusus 
di Lampung Utara: 1. Ratu Dipuncak di Bukit Pesagi daerah Kenali, 
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2. Ratu Balau (di Tulangbawang), 3. Ratu Pogung (di Krui), 4. Ratu 
Pemanggilan (di Tegineneng). Empat kanegerian ini berasal dari satu 
induk yang berkedudukan di daerah Martapura (Sumatera Selatan). 
Ratu Dipuncak mempunyai anak sembilan disebut “Jurai Siwa” 
(sembilan saudara). Ketika Banten berpengaruh kuat di Lampung, 
Keratuan di Pugung terbagi lagi dan berdiri Keratuan Maringgai 
(Melinting) dan Keratuan Darah Putih (Kalianda). 

Pendatang dari Beliyuk dan Selagai dari Kerajaan Langkat, tidak 
mau mematuhi aturan. Sehingga membuat Abung Nunyai kesal 
dan berkonflik dengan Beliyuk dan Selagai. Mereka melakukan 
pertempuran di Way Kanan, Way Pisang di Gilas. Pada saat yang 
sama Tulang Bawang (Menggala daerah Rantau Tejang) menghadapi 
serangan dari Buay Tegamoan. Tulang Bawang minta bantuan 
Banten, dan banten mengirim utusan rahasia yang bernama: Minak 
Belanang Damai. Piagam Gilas (antara 1560 s.d. 1570 M): Minak 
Belanang Damai sebagai awal mengapa penyebaran islam meluas. 
Inilah awal kekuasaan Kesultanan Banten di Lampung hingga 
masuknya kolonialisme Belanda dan Inggris Abad 18-19. Pepadun 
berarti perpaduan (penyatuan pihak konflik)

Setelah punahnya Kerajaan Tulangbawang di Lampung tidak 
dikenal adanya pemerintahan dalam bentuk kerajaan, tetapi yang 
berkembang adalah sistem pemerintahan demokratis dalam bentuk.

Ada versi cerita tutur yang juga secara jelas membenarkan kisah 
sejarah di atas. Dikisahkan oleh Hermani (salah satu pemangku 
Adat di Pagar Dewa) bahwa Kerajaan Tulang Bawang berpusat 
di kampung Pagar Dewa. Kampung Pagar Dewa adalah sebuah 
kampung yang terletak di dekat pertemuan dua sungai Way Kanan 
dan Way Kiri. Dua sungai yang cukup strategis karena mengalir 
sampai ujung timur Lampung dan ujung barat Lampung. Hermani 
mengatakan bahwa dulunya, kampung Pagar Dewa adalah tanah 
pertama yang dipijak oleh orang Lampung. Kerajaan Tulangbawang, 
sebagaimana dikatakan Hermani (gelar: Minak Bangsawan Diraja), 
pusatnya diperkirakan di Betut Bujung (pertemuan dua sungai: 
Way Kanan dan Way Kiri). Pagar Dewa atau dalam bahasa Lampung 
Pager Dewou berasal dari kata “pagar” (dirubungi/dipagari) dan 
“dewa” (dewa). 
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Untuk mengetahui Lampung khususnya Tulang Bawang Barat, 
diperlukan pendalaman materi dan pembacaan sejarah yang 
bergerak di seputar sungai Tulang Bawang Barat. Sampai saat ini, 
narasi yang berkembang tentang sejarah Tulang Bawang Barat 
adalah narasi yang bergerak di seputar sungai. Sungai adalah pusat 
peradaban di Tulang Bawang Barat. 

Catatan sejarah dari jurnal-jurnal yang ada di KITLV, yang kemudian 
dituliskan dengan apik oleh Frieda Amran di rubrik Lampung 
Tumbai harian Lampung Post, menjadi sumber pijakan kami dalam 
melihat sejarah Tulang Bawang Barat. Hal ini dimaksutkan untuk 
memberikan pengetahuan yang bersifat naratif dengan fakta-fakta 
melalui narasi-narasi peneliti Belanda dan Inggris, yang membawa 
pulang naskah-naskah dan jurnal mereka. Kami berhutang budi 
pada kepiawaian Frieda Amran dalam meneliti dan memberikan 
kejelasan historis perihal sejarah di sekitar Tulang Bawang Barat.

Sungai Way Kiri (Foto Doc. Zacky Rahmansyah)

2.2 Sejarah Sungai Sebagai Pertikaian Dua Kesultanan 
Frieda Amran menulis bahwa pada usia sekitar 27 tahun tepatnya 
tahun 1737, Reynier De Klerck melakukan perjalanan ke perbatasan 
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Lampung-Palembang atas perintah Adriaan Valckenier (Gubernur-
Jendral Hindia Belanda ketika itu). Adriaan Valckenier mengutus 
Reynier De Klerck karena ada perseteruan antara Kesultanan 
Palembang dan Kesultanan Banten yang berkuasa di daerah 
Lampung pada abad 18 Masehi. Sebenarnya ia tak tertarik 
dengan perseteruan tersebut, tetapi karena perseteruan itu 
telah mempengaruhi jumlah pasokan lada hitam yang menjadi 
komoditas terbesar dari Lampung, Adriaan Valckenier merasa ia 
perlu melakukan sesuatu.

Raynier De Klerck memiliki kepiawaian dalam negosiasi dan ia 
akhirnya diangkat sebagai Opperkoopman (Kepala Dagang) di 
wilayang Lampung. Sesampainya di Lampung, de Klerck meneruskan 
perjalanannya ke arah perbatasan Lampung-Palembang dengan 
beberapa kapal bersenjata lengkap. De Klerck melayari Sungai 
Tulang Bawang sampai ke dusun yang disebut Mangala oleh 
penduduknya.4 Sampai di dekat dusun Mangala (sekarang: 
Menggala), sungai itu telah dipenuhi oleh kapal-kapal yang sedang 
bertikai. Kapal-kapal itu milik kesultanan Banten dan kesultanan 
Palembang. Diantara kedua armada yang sedang berperang itu, 
De Klerck memerintahkan Kapten Kapalnya untuk membuang sauh. 
Dengan berbagai cara, mereka ingin menghentikan pertikaian yang 
sedang terjadi. Namun, usaha mereka gagal.

Kedua armada terus bertikai dan tak seorangpun bersedia mundur 
dari pertikaian itu. Setelah lebih dari setahun—tepatnya 14 bulan—
terapung di permukaan sungai Tulang Bawang, de Klerck akhirnya 
berhasil membujuk pihak kesultanan Banten untuk memberikannya 
izin mendirikan bangunan bambu di darat untuk dirinya dan anggota 
pasukannya. Kesultanan Banten memberinya izin untuk mendarat 
dan mendirikan bangunan bambu. Mungkin de Klerck sudah bosan 
dengan pertikaian yang tidak ada ujungnya itu.

Ketika mendarat, ia mengutus anak buahnya menurunkan empat 
buah meriam di sekitar bangunan bambu secara tersembunyi. 
Keesokan harinya, meriam itu diletupkan (mungkin sebagai 
ancaman) untuk mengundang perhatian dua kesultanan yang 
sedang bertikai. Saat matahari terbit, mereka menggerek bendera 
Belanda tinggi-tinggi dengan batang bambu. Denging dari letusan 

4. Acuan Pustaka: Amran, ‘Mencari Jejak Masa Lalu lampung’, Pustaka laBRAK: 2015
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keempat meriam itu benar-benar mengancam kedua kesultanan 
yang bertikai. Konon, de Klerck menjelaskan bahwa tujuan dia 
meletuskan meriam itu untuk ‘menghormati’ kedua kesultanan yang 
sedang bertikai. Dan itu adalah sebuah tradisi maritim Belanda. 

Kedua kesultanan menghadap de Klerck pagi hari itu juga, 
menekankan sebuah kesepakatan mengenai perbatasan wilayah 
yang selama ini menjadi pemicu pertikaian. Rupanya setelah peristiwa 
meriam tersebut, kedua belah pihak melanjutkan percakapan dan 
perjanjian tentang perbatasan wilayah yang akhirnya disepakati (dan 
berlaku hingga hari ini). Sebagai imbalannya, de Klerck diizinkan 
mendirikan benteng di Mangala. Untuk menghormati Gubernur-
Jendral Valckenier yang mengirimnya, benteng itu pun diberinama 
Valkenoog (Mata Elang).

Foto meriam yang ditemukan dan tersimpan dengan baik di Karta, Tuba 
Udik Tulang Bawang Barat (Foto Doc. Jacky Rahmansyah)

Sejak saat itu, Mangala menjadi ibukota Tulang Bawang dan benteng 
Valkenoog menjadi pusat kegiatan VOC di Lampung dengan 
de Klerck sebagai pemimpinnya. Dan pada tahun 1741, setelah 
empat tahun bekerja dan tinggal di Menggala, de Klerck kembali 
ke Batavia. Sepuluh tahun kemudian, ia menjadi Gubernur-Jendral 
Hindia-Belanda.5

5. Amran, ‘Mencari Jejak Masa Lalu Lampung’, Pustaka laBRAK: 2015
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2.3. Sungai, Sastra, Kita
2.3.1 Sungai dan Peradaban Tulang Bawang dari Mata Kapten 
Jackson6

Siapa Kapten Jackson? Pertanyaan ini segera muncul dalam benak 
kita. Tetapi bukan sebagai seseorang anonim dalam konteks 
sejarah Tulang Bawang Barat. Kapten Jackson adalah seorang 
berkebangsaan Inggris yang pernah mendarat di Tulang Bawang 
Barat, tepatnya menyusuri sungai hingga Boomi Agong pada tahun 
1822. Ia merupakan anak buah Raffles yang dikirim untuk mendata 
dan menulis segala hal tentang Bengkulu dan Lampung. Ia menulis 
sebuah jurnal yang di kemudian hari dianggap sangat penting 
untuk menarasikan Tulang Bawang Barat. Sebelum kita memahami 
apa dan mengapa Kapten Jackson penting dalam sejarah Tubaba 
di masa kolonialisme, lebih baik terlebih dulu memahami wilayah 
Tulang Bawang untuk mengetahui persebaran dan perjalanan 
penulisan buku hariannya itu. Jurnal dan catatan harian Captain 
Jackson di sini sengaja diperlakukan sebagai sebuah karya sastra, 
karena catatan tersebut tak lekang oleh waktu dan karena karyanya 
yang naratif tersebut dapat mengungkap data sejarah tentang 
pranata kehidupan Tulang Bawang di sekitar sungai.

Pencatatan sejarah yang dilakukan oleh Kapten Jackson tentang 
Tulang Bawang dan kedua sungai yang melewatinya di awal abad XIX, 
menjadi hal yang penting untuk dilihat sebagai titik berangkat dalam 
visi mengetahui budaya kesusastraan lisan Tulang Bawang Barat 
secara kosmologis dan ekologis. Bagaimana dan apa sebenarnya 
yang menjadi ingatan kolektif masyarakat Tulang Bawang Barat yang 
tercatat di buku harian Kapten Jackson awal abad XIX itu dan yang 
sebenarnya tidak serta merta dapat digeneralisasikan, hanya saja 
usaha ini diharapkan bisa menelusuri dan mengetahui garis DNA 
kebudayaan dan kebiasaan adat Tulang Bawang Barat yang dapat 
menjadi acuan penciptaan karya sastra di Tulang Bawang Barat.

Armada Brig Tweed Inggris tiba di perairan Lampung membawa 

6. Narasi ini dalam sub-bab merupakan sebuah parafrase (penulisan dan 
pemaknaan kembali) penelitian yang dilakukan Frieda Amran atas pembacaan dan 
penerjemahannya yang apik dari sumber-sumber utama yang didapatkan melalui 
Universitas Leiden. Penelitian Frieda Amran menjadi tulisan-tulisan sejarah cukup 
penting yang mengisi rubrik ‘Lampung Tumbai’ yang terbit di harian Lampung Post. 
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Kapten Jackson sebagai pemimpinnya pada 24 Juli 1822.7 Setelah 
melempar sauh, mereka meninggalkan kapal-kapalnya dan dua 
perahu mayeng disiapkan untuk menambang sampan. Tiga perahu 
mayeng dipakai untuk menyimpan perbekalan mereka. Mereka 
menyusuri sungai dengan mengendarai beberapa sampan sampai 
pukul 22.00 WIB.

Dari sejak sehari mereka melakukan perjalanan, di samping kanan 
kiri sungai yang terlihat oleh mereka hanyalah hutan lebat yang tak 
berpenghuni. Tepian sungai yang landai semakin lama semakin 
tinggi. Mereka berlayar sejauh 40 mil atau 65 KM. Pada hari ketiga, 
matahari dapat dinikmati dengan kabut pagi. Beberapa prajurit turun 
dan menjelajah hutan. Mereka pada malam-malam sebelumnya 
terjaga dan mendengar pekik gajah bersahutan di malam hari. Di 
hari keempat, mereka melihat dua buah perahu kecil mengapung. 
Mereka mendapati Labboo sudah dekat. Labboo atau Laddoo 
adalah ladang. Di kiri dan kanan sungai banyak terdapat ladang 
penduduk. Menjelang sore mereka melihat dusun pertama yaitu 
dusun Parooan. Sehari kemudian setelah melewati dusun Manjab 

7. Thomas Stanford Raffless yang menerbitkan buku The History of Java mengirimkan 
anak buahnya Capt. Jackson untuk meriset wilayah Sumatra (Bengkulu dan Lampung). 
Captain Jackson banyak menghabiskan waktunya di Tulang Bawang khususnya di 
sungai Way Kanan dan Way Kiri. Catatan perjalanannya termaktub dalam Malayan 
Miscellanies. Bencoolen: Sumatran Mission Press. 1822 (hal. 109-119)
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dan Tenjening, mereka tiba di Oojong Goonong (Ujung Gunung). 
Setelah berperahu selama 5 hari, barulah mereka menginap di 
darat. Dua buah perahu ditugaskan ke Boomi Agong (Bumi Agung). 
Kapten Jackson menemui asisten residen Belanda di daerah itu. 
Bersama-sama mereka meninggalkan Ujung Gunung menuju Boomi 
Agong. Di dusun Bagarding dan Goonong Trang (Gunung Terang), 
ia mendapatkan pendayung-pendayung pengganti dan sepanjang 
malam meneruskan perjalanan. 

Pagi hari menjelang subuh, mereka tiba di Katerjis dan kemudian 
melanjutkan perjalanan lagi ke daerah Batu dan pada sore hari 
mereka telah tiba di Batu. Di dusun ini pendayung baru sudah 
menunggu di tepi sungai. Mereka melanjutkan perjalanan ke 
Rombiru dan Negri Ratah. Pagi hari mereka melewati Goonong 
Warras (Gunung Waras). Tak jauh dari sana, adalah dusun Paroonas.

Dari Paroonas mereka memutuskan berjalan kaki ke Boomi Agong 
yang terletak tak jauh dari Paroonas. Kedua dusun dihubungkan 
melalui jalan setapak dan melalui belantara yang panjang. Tengah hari 
kemudian mereka baru tiba di Boomi Agong. Boomi Agong adalah 
pusat pemerintahan Hindia Belanda di daerah ini. Sungai Tulang 
Bawang saat itu terlihat menggeliat ke arah tenggara menuju sumber 
mata airnya. Sumbernya terletak di Goonong Poogong di pantai barat 
Lampung. Jackson berjalan-jalan di sekeliling perkemahannya. Pada 
malam hari terdengar raungan harimau. Harimau-harimau Sumatra 
itu mendekat ke perkemahan jika malam hari. 

Residen Boomi Agong meminjamkan perahu 15 Koyang (yang 
lebih besar dari perahu Jackson untuk membawa perbekalan ke 
Oojong Goonong). Setelah melaju lama, mereka takjub melihat 
200 ekor gajah mandi di sungai. Mereka mengeriung di tepian 
sungai. Sebuah pemandangan yang menakjubkan bagi mereka. 
Di dekat Negri Batu, mereka bertemu dengan kedua perahu berisi 
anggota detasemennya yang juga mengarah ke Boomi Agong. 
Mereka berlayar bersama. Hari Sabtu, 5 Agustus 1822, mereka tiba 
di Oojong Goonong. Hujan lebat dan petir halilintar menyambar. 
Mereka bermalam di Oojong Goonong. 

Dua minggu lamanya mereka di Oojong Goonong (Ujung Gunung). 
Pada tanggal 18 Agustus, sebuah kapal 12 koyang dipersiapkan 
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untuk mengangkut seluruh detasemen dan awak kapalnya kembali 
ke hilir sungai Tulang Bawang. Ketika air pasang, mereka istirahat di 
Barouan. Dua jam kemudian, ketika airnya sudah mulai surut dan arus 
tidak begitu besar di sungai Tulang Bawang, mereka melanjutkan 
perjalanan. Setelah mendayung selama sehari semalam, mereka 
tiba di kapal Jackson yang telah menunggu di tengah laut.

Tak banyak diketahui orang, sungai Tulang Bawang Barat itu juga 
dialiri air dari sungai Abung, sungai yang mengalir di sebelah 
selatannya. Tak banyak sungai dari utara atau dari arah Palembang 
yang menyatu dengan aliran sungai itu. Daerah di hilir sungai Tubaba 
tertutup oleh dataran rendah dan rawa-rawa yang ditumbuhi hutan 
lebat yang tidak mungkin dapat ditembus. Saat itu, sudah ada jasa 
pengiriman pos dari Oojong Goonong ke Teluk Lampung. Dari 
Teluk Lampung surat-surat tersebut akan sampai di Banten sekitar 
7 hari. Dari arah Boomi Agong ke arah Palembang hanya perlu 
waktu beberapa jam untuk sampai ke Kemring. Sungai Kemring 
dapat dialiri oleh kapal-kapal besar dan alirannya melewati dataran 
rendah. Semuanya hampir tertutup belantara hutan.

Cerita Jackson dari buku harian tersebut menandakan beberapa hal 
sekaligus: pertama, bagaimana alam Tulang Bawang Barat pada masa 
kolonial memiliki eksotika dan masih merupakan wilayah dengan 
daerah-daerah hutan lebat. Selain itu, karena sungai merupakan 
prasarana utama transportasi yang menghubungkan Banten dan 
Palembang, Tulang Bawang Barat sudah dapat dipastikan merupakan 
sebuah kota di jaman dulu yang mengalami pertukaran dan 
pendatang yang melimpah. Orang-orang datang untuk berdagang 
dan melakukan kawin silang. Hal ini bisa kita tandai dengan melihat 
slogan lama masyarakat Lampung yaitu ‘Sai Bumi Ruwa Jurai’ yang 
berarti rumah tangga yang agung bahagia dua golongan masyarakat 
(ruwa dan jurai) yang terdapat pada masyarakat asli dan pandatang. 
Seluruh pertukaran ini kemudian mempersatukan Lampung sebagai 
sebuah daerah multikultural dengan tidak membedakan antara 
pendatang dan masyarakat asli Lampung.

Belakangan ini ada polemik tentang istilah ‘Sai Bumi Ruwa Jurai’ 
yang dulu adalah ‘Sang Bumi Ruwa Jurai’. Beberapa pemuka adat, 
tak perlu disebutkan namanya, merasa perlu mengganti istilah Sang 
Bumi Ruwa Jurai karena yakin bahwa kata ‘Sang’ sendiri bukan 
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berasal dari bahasa Lampung. ‘Sang’ merupakan kata serapan 
yang berasal dari bahasa Sanskerta. Tetapi pernyataan ini segera 
dibantah oleh seorang Budayawan Iwan Nurdaya Djafar yang 
mengatakan bahwa kata ‘Sang’ adalah kata asli Lampung yang 
diserap dari bahasa Austronesia8. Justru Bahasa Indonesia-lah yang 
juga turut menyerap kata dari bahasa Austronesia itu di kemudian 
hari. Sehingga istilah itu masih mengalami perdebatan hingga 
kini. Terlepas dari itu semua, makna kata ‘Sai Bumi Ruwa Jurai’ ini 
sangat filosofis dan menghendaki sebuah masyarakat yang hidup 
rukun, damai, dan tenteram bersama baik bagi penduduk asli dan 
bangsa pendatang. Tulang Bawang Barat adalah sebuah wilayah 
multikultural yang mengutamakan perdamaian di atas apapun. Dari 
narasi sejarah sungai sebagai pertikaian yang telah dijabarkan di 
atas, kita telah mengetahui bagaian-bagian traumatik suatu daerah 
yang seringkali mengalami pertikaian. Sebuah wilayah yang menjadi 
titik pertikaian antar dua kesultanan (Banten dan Palembang) ini 
kemudian tumbuh menjadi sebuah daerah yang diharapkan mampu 
menjaga perdamaian bersama.

2.3.2 Tumbal dan Sungai Pembersihan Diri9

Sungai di Tulang Bawang Barat memiliki makna ekologis sekaligus 
komologis bagi masyarakat Tulang Bawang pada masa kolonial. 
Selain merupakan jalur transportasi pada awal abad XVI hingga akhir 
kolonialisme, sungai itu memiliki berbagai macam pemaknaan kultural. 
Salah satunya adalah untuk pembersihan diri atau penyucian diri.

Kapten Jackson merekam jejak sungai sebagai pembersihan diri. Pada 
masyarakat Tulang Bawang dikenal pengayauan: berkaitan dengan 
upacara balas dendam atas peristiwa pembunuhan yang menimpa 
salah satu warga dusun di dekat sungai Way Kanan dan Way Kiri. 

Upacara balas dendam tersebut terjadi jika keluarga korban merasa 
telah dihina dan dilecehkan atas pembunuhan keluarga. Orang 
yang melakukan tindak pelecehan harus membayar perbuatannya 
dengan nyawanya sendiri. Terkadang keluarga korban yang merasa 
terhina, menyampaikan dengan terus terang bahwa ia merasa 
terhina atas kematian keluarganya. Sehingga pelaku penghinaan itu 
kemudian harus membeli seorang budak tua yang tidak produktif 
8. Sumber: Lampung Post, Selasa, 18 Maret 2014

9. Amran, Frieda ‘Mencari Jejak Masa Lalu Lampung’ hal (21-22) Pustaka laBRAK, 2015
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lagi dan memberikan budak itu sebagai tumbal (menggantikan 
dirinya sendiri) kepada orang yang dihinanya tadi. 

Keesokan harinya, ketika upacara pengayauan berlangsung, 
budak itu diikat di sebuah pohon atau di tiang yang kokoh. Orang 
yang terhina membawa lembing dan menusukkan lembingnya ke 
badan budak belian itu sampai sekarat. Kemudian, budak malang 
itu dilepaskan dari ikatannya dan dipenggal kepalanya hingga 
tewas. Untuk melengkapi upacara ini, dua ekor kerbau disembelih. 
Darah dua kerbau dan darah budak dicampurkan menjadi satu dan 
dipercikkan ke tubuh keluarga seseorang yang merasa terhina. 
Keluarga terhina itu kemudian menguburkan mayat budak yang 
telah mati di bawah kaki korban yang telah terbunuh.

Setelah semua upacara selesai, seluruh keluarga yang merasa 
terhina kemudian mandi di sungai Way Kanan atau Sungai Way Kiri 
untuk menyucikan diri dan menolak segala bala dan malapetaka.10 
Sungai menjadi sebuah tempat untuk meminta kepada alam agar 
kejadian buruk tersebut tidak berulang kembali di masa depan. 
Sungai menyimpan kekuatan yang bisa menyucikan tidak sekadar 
dosa tetapi juga dendam dan benci.

10. Ibid, (hal 22)
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Wakil keluarga yang terhina kemudian mengajak keluarga 
pembunuh tersebut rapat dan menyampaikan secara resmi bahwa 
dendam mereka telah terbalas dan oleh karena itu, kedua keluarga 
tersebut duduk bersama untuk menikmati hidangan-hidangan yang 
dibuat dari daging kerbau yang telah disembelih sebelumnya. 
Setelah semua ritual itu dilakukan, peristiwa pembunuhan itu tidak 
akan pernah lagi dibicarakan baik di keluarga si pembunuh dan 
keluarga korban. Permasalahan dianggap selesai.

Upacara adat seperti ini mengandaikan sebuah sistem hukum adat 
dan hukum alam yang bisa diuraikan seperti apa yang terjadi di 
suku Dayak. Penuntutan balas dendam menjadi wajar bila dianggap 
terlalu menghina dan menyakiti keluarga korban. Selain itu, alam 
memiliki mekanismenya tersendiri, yang di wilayah tertentu, hukum 
modern yang diberlakukan oleh agama maupun negara tidak bisa 
diterapkan dalam masyarakat. Keadilan bagi masyarakat lama Tulang 
Bawang adalah bagaimana semua sistem kehidupan ini seimbang 
dengan kerukunan dan kedamaian hati. Memang tidak adil jika 
kita memikirkan apa yang terjadi pada budak belian yang mati 
tidak bersalah, tetapi bagaimana pun, dendam harus dibalas dan 
masyarakat tidak bisa mengambil jalan lain kecuali pemakluman. 
Terlepas dari ini semua, sungai menjadi penting dalam ritual 
pembersihan diri dari dosa dan malapetaka. Disanalah awal mula 
perdamaian di hati manusia.

2.3.4 Sastra Lisan dari Sungai Tulang Bawang
Sastra lisan atau sastra tutur memiliki teritori yang khas, tidak terukur, 
karena menggunakan media bahasa. Sebagian besar sastra lisan di 
Sumatra Selatan, hampir selalu terkait dengan wilayah- wilayah lain 
seperti Palembang, Bengkulu, Jambi, termasuk Lampung dalam 
versinya masing-masing. Sebagian apa yang disebut dengan “sastra 
lisan” ini, ternyata juga merupakan sastra tertu- lis, seperti Dayang 
Rindu atau Anak Dalom dalam aksara Lampung, walau cerita berasal 
dari masa Sriwijaya

“Jika dilakukan pada siang hari, hujan rintik-rintik akan turun walau 
matahari bersinar terik. Jika dilakukan pada malam hari, hujan akan 
turun. Itulah tandanya pengaruh magis yang muncul saat seorang 
pewarah memaparkan kisahnya.”11 

11. B Josie Susilo Hardianto, “Warahan, Sastra Tutur Lampung Yang Terancam” - 
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Di Lampung, sastra lisan dikenal dengan warahan. Warahan 
(Wawaghahan) berasal dari bahasa Lampung wakhea (cerita) dan 
akhah (maksud). Lazim digunakan masyarakat Lampung Pesisir 
(Sai Batin). Sedangkan masyarakat Lampung Pepadun biasa 
menggunakan istilah warahan atau ruhan atau aruhan. Warahan 
(prosa tutur berirama) sudah berkembang sebelum Islam masuk ke 
Lampung. Bermula dari kawasan Way Kanan di kawasan Setegi.

Seorang pewarah harus melakukan puasa mati raga dalam 3 tahap: 
selama 40 hari, disambung puasa empat hari, dan dua hari dua 
malam tanpa makan dan minum. Beberapa kisah dalam Warahan: 
Hikayat Radin Jambat, Anak Dalom, Sanghakhuk, Betung Sen- 
gawan, Ompung Silamponga, Si Cambai, Lindung Cumuk, Kisah 
Putri Petani yang Cerdik, Betung Sengawan, Incang-Incang Anak 
Kemang, Si Bung- su Tujuh Bersaudara, Si Pahit Lidah, Raksasa Dua 
Bersaudara, Dongeng Puyuh dan Kerbau, Don- geng Merak dan 
Gagak, Kisah Buay Selagai, Kisah Si Raden dan si Batin, Si Luluk, 
Sekh Dapur, Sidang Belawan, Abdul Muluk Raja Hasbanan, Si Bugu 
(Sebagian kisah lahir pada masa Sriwijaya). Jenis sastra Lisan lain di 
Lampung adalah sebagai berikut: Dadi, Pisaan, Canggot, Bubiti, dan 
Tetimbai yang sebagian digunakan dalam upacara adat. Sementara 
jenis puisi di Lampung adalah Teteduhan, Pepaccur, Sagata, 
Reringget, Pisaan, Muanyak dan Hahiwang.

Kisah Radin Jambat dan Dayang Rindu, merupakan sastra tutur Lampung 
yang legendaris dalam masyarakat lampung. Keduanya menggunakan 
tema cinta sebagai metafor dengan pesan politik, pencapaian 
spiritualitas, pendidikan maupun pandangan mistis pra-Islam.

Dalam lingkungan sastra kontemporer lampung, beberapa kisah sastra 
tutur mengalami penulisan ulang: Rudi Suhaimi Kalianda menulis 
novel Radin Inten II (BE Press Bandar Lampung); Iwan Nurdaya-Djafar 
menulis Radin Jambat (Pustaka Labrak). Lauddin menulis Hikayat 
Nakhoda Muda, Memoar Sebuah Keluarga Melayu (Ilagaligo).

Beberapa Kabupatan di Lampung mulai meng- gunakan ikon tradisi 
sebagai imij pembentukan memori kolektif: Festival Radin Jambat di 
Kabu- paten Waykanan. Festival Danau Ranau dan Festival Skala Brak 
di Kabupaten Lampung Barat. Fes- tival Waykambas di Kabupaten 

Kompas, Jumat, 11 Februari 2005
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Lampung Timur. Festival Tanjung Setia di Kabupaten Pesisir Barat. 
Festival Krakatau di Lampung Selatan.

Sungai Way Kanan dan sungai Way Kiri di Tulang Bawang Barat terdapat 
dalam cerita rakyat yang dituturkan turun-temurun di Lampung. 
Dalam buku ‘Struktur Sastra Lisan Lampung’ suntingan Warnidah 
Akhyar, Husin Sayuti, Adelina Hasyim, Amizan Wardi terbitan Pusat 
Pembinaan dan Pengambangan Bahasa Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan 1985, terdata dengan baik beberapa contoh sastra lisan 
Lampung. Hanya saja dalam penelitian tersebut cerita-cerita yang ada 
di Tulang Bawang Barat masih menjadi satu keutuhan yaitu Lampung. 
Cakupan wilayahnya meluas sehingga kita cenderung susah memberi 
kategorisasi terhadap cerita-cerita tersebut.

Penutur sastra lisan di Karta (Foto Doc. Jecky Rahmansyah)

Sungai Tulang Bawang yang terdata dalam sastra lisan sangat sedikit. 
Sehingga dibutuhkan kejelian bagi peneliti selanjutnya dalam 
menangkap gelat aktivitas di sungai pada masa pra-kolonial. Cerita 
di sungai Tulang Bawang biasanya hanya sepintas dan lalu-lalang 
saja. Sungai merupakan jalur transportasi air yang menghubungkan 
dari tiyuh ke tiyuh, dan dari kerajaan ke kerajaan yang lain. 

Sebagai contohnya, cerita Buay Selagay dan Radin Jambat. Cerita Buay 
Selagai dikisahkan terjadi sekitar 500 tahun sampai 600 tahun lalu. 
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“Tian limow waghiy lapah sibow ngebow ba’iy adek Sultan Batten 
putih darow pituw. Tian lapah Batten nyusur way Tulang Bawang, 
luwah di lawet dan lajuw adek Batten. Wattuw tian jow sappay di 
muarow, tian ngenah uding sekaban.”12 (Akhyar, dkk. ‘Struktur Sastra 
Lisan Lampung) Pusat Pendidikan dan Pengembangan Bahasa 
Depdikbud: 1985: hal. 77)

Dalam cerita Buay Selagai, selanjutnya diceritakan bahwa ada 
sebuah perjalanan keempat bersaudara ke Kesultanan Banten. Di 
perjalanan, mereka diserang sekawanan lebah. Dan Liyeh, salah 
seorang saudara mereka, sangat takut pada lebah. Ia serta-merta 
menceburkan dirinya ke dalam sungai dan meminta adiknya untuk 
menekan tubuhnya ke dalam dengan sebuah gayung. Setelah 
kawanan lebah pergi, Liyeh kemudian diangkat ke perahu. Ternyata 
ia terlalu lemas dan sekarat. Kondisinya yang terlalu lemah itu 
membuat dia tidak mampu melanjutkan perjalanan ke Kesultanan 
Banten dan meminta adik-adiknya menguburkannya hingga leher di 
tepi sungai Tulang Bawang. Ia meminta adik-adiknya untuk berkata 
bahwa ia telah mati di jalan karena diserang lebah. Demikianlah 
ketika mereka tiba di Kesultanan Banten, sultan Banten meminta 
adiknya untuk menikahi istri Liyeh karena Liyeh telah meninggal. 
Sungai disimbolkan sebagai penyelamat. Liyeh memilih dikuburkan 
separuh badannya di dekat sungai untuk mengembalikan lagi 
energi-energinya yang habis karena tenggelam. Setelah bertemu 
kembali dengan saudaranya, saudara-saudaranya terkejut melihat 
Liyeh ternyata masih hidup.

Pembacaan lain yang bisa dibaca melalui cerita Liyeh adalah adanya 
lebah yang tiba-tiba menyerang. Hal ini merupakan pertanda bahwa 
jika Liyeh ikut melanjutkan perjalanan bersama saudaranya, sesuatu 
yang lebih buruk mungkin terjadi. Bahkan bisa saja nyawanya akan 
terenggut karena tidak memperhatikan tanda-tanda alam. Tetapi, 
dalam cerita tersebut, setelah Liyeh meminta untuk dikabarkan telah 
mati, ia memilih tinggal dan menetap di sebuah dusun yang jauh 
dari kampung halamannya. Ia memilih tinggal di Lampung Tengah.

Cerita Radin Jambat berbeda dari cerita ini. Dikisahkan bahwa, 
Radin Jambat adalah sesosok pangeran tampan yang taraf ilmunya 

12. Sastra lisan ini dituturkan oleh seorang pensiunan Patih bernama Ma, asal 
Mataram Kecamatan Sukadana Lampung Tengah.
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sudah mencapai makrifat. Hanya saja ia membutuhkan seorang istri. 
Tersebutlah seorang putri dari negeri tetangga yaitu putri Betik Hati 
yang sungguh-sungguh cantik hatinya. Pergilah ia melayari sungai 
Tulang Bawang dan mengarungi samudra. Radin Jambat menarik 
perhatian kami, karena di Tubaba sendiri, ada orang dusun yang 
berkata bahwa Radin Jambat pernah singgah di Pagar Dewa dan 
seringkali meniduri gadis-gadis.13 Cerita ini mengalami distorsi karena 
terdapat beberapa versi yang dituturkan maupun yang dituliskan. 

2.3.5 Kelisanan: Sindiran, Mitos, Peribahasa
Ulun Tulang Bawang Barat menggunakan kata sindiran, 
ungkapan, kata-kata bersayap, pepatah dan peribahasa dengan 
diksi-diksi yang bernas. Ungkapan itu memiliki makna yang 
mendalam. Iwan Nurdaya Djafar dalam bukunya Petatah-Petitih 
Lampung mengungkapkan bahwa ungkapan-ungkapan tersebut 
mengandung kesusastraan karena tiap pepatah atau ungkapan 
dapat mempertegas sesuatu.14 Pepatah yang biasanya dituturkan 
secara langsung ini memiliki makna denotatif. Pepatah bisa menjadi 
pemanis, ungkapan, aforisma yang merangsang pendengarnya 
untuk betul-betul menanggapi persoalan dengan serius. Karena 
dibuat begitu rupa agar mempunyai daya tarik, mempertegas 
sesuatu soal dan mempersingkat pembicaraan. Tetapi apa yang 
disebut sebagai ‘sastra lisan’ oleh Iwan Nurdaya Djafar barangkali 

13. Narasi banalitas Radin Jambat ini hingga saat ini masih dibicarakan oleh 
penduduk di Pagar Dewa. Cerita lisan yang dituturkan turun-temurun ini mengalami 
distorsi dalam hal kebenarannya karena terdapat banyak versi tentang Radin Jambat. 
Ada yang memngatakan bahwa Radin Jambat berasal dari Banten. Dan ada yang 
mengatakan bahwa Radin Jambat berasal dari dusun Punigaran.  

14. Mengutip prawacana dalam buku ini, ulun Lampung suka menggunakan kata 
sindiran, ungkapan, kata-kata bersayap, pepatah atau peribahasa dengan ungkapan 
kata-kata nan indah lagi bernas serta mengandung arti yang mendalam (hlm. vii).  
Kalau melihat itu, sesungguhnya kata-kata indah (sastra lisan) itu menyimpan apa yang 
disebut dengan pengetahuan lokal atau kearifan lokal. Pengetahuan lokal (kearifan 
lokal) merupakan hasil adaptasi suatu komunitas yang berasal dari pengalaman 
hidup yang dikomunikasikan dari generasi ke generasi. Suatu lingkungan yang 
menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan di dalam 
tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Proses  regenerasi 
kearifan lokal dilakukan melalui tradisi lisan dan karya-karya sastra. Sastra lisan 
menggambarkan mimpi-mimpi, cita-cita, aspirasi, keinginan, harapan, keluh-kesah, 
dan sebagainya yang kesemuanya merupakan sistem pengetahuan masyarakat. 
Masyarakat pemiliknya mentransmisikan sastra lisan dari waktu ke waktu, dari 
generasi ke generasi, agar kandungan sastra lisan itu terinternalisasikan sebagai 
pedoman bagi hidup mereka.
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merupakan ‘kelisanan’ dan bukan atau belum dapat sepenuhnya 
disebut sebagai ‘sastra lisan’. Sampai saat ini, belum ada definisi 
yang jelas yang membedakan antara kelisanan dan sastra lisan 
dalam buku-buku diktat.

Di Tulang Bawang Barat, ungkapan sindiran dan julukan terhadap 
orang yang buruk perangainya ada banyak sekali. Sebagai contoh 
adalah Jemow Suluh Matow yang berarti ‘orang yang suka iri 
terhadap orang lain’, Podak Lutih yang berarti ‘tidak tahu malu’, 
Lepang Sahing Negian yang berarti ‘Orang miskin sok kaya’, Gegoh 
Way Capur Menyak yang berarti ‘Tidak pernah akur’, Jemow Bulew 
Dadow yang artinya ‘Orang yang tidak pernah senang kalau melihat 
orang lain berhasil’, Mulei Tembung Ketik yang berarti ‘Perempuan 
bahenol’, dan Nelen Kenawat Dawah yang berarti ‘Sesuatu hal yang 
tidak mungkin terjadi’. Bagi generasi muda, percakapan keseharian 
ini lazim dikatakan oleh orang tua untuk menjaga tingkah polah 
anaknya atau kepada orang lain yang berkelakuan buruk. Pepatah 
dituturkan untuk menjaga tingkah laku saudara atau keluarga dalam 
berkehidupan dan bersinggungan dengan orang lain. Pepatah dan 
sindiran melalui bahasa Lampung, menjadi sebuah bahasa moral 
tersendiri bagi masyarakat Tulang Bawang untuk menjaga sopan 
santun dalam kehidupan bermasyarakat.

Hermani (Pewarah/pemberi warahan sastra lisan di Pagar Dewa (Tubaba) 
(Foto Doc. Jacky Rahmansyah)
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Ada beberapa makhluk mitos jahat atau sebutan ‘setan’ yang 
terkadang digunakan untuk memarahi orang-orang yang melanggar 
aturan adat. Sebagai contoh Dugug (rajanya setan, mengandaikan 
sikap jahat), Ta’un (rajanya setan, mengandaikan sikap jahat), Cut Bacut 
(Sesosok mahkluk mitos yang merupakan jelmaan burung dengan 
paruh panjang yang suka terbang dan mengambil mayat yang telah 
dikuburkan), Kughis (Rajanya setan), Sang Gasey (mengandaikan 
sikap pintar mengakali orang), Bumbung Tekuyung (mengandaikan 
sikap pelit). Makhluk jahat tersebut seringkali diandaikan sebagai 
sesuatu yang buruk, kata-kata yang buruk dan jika kata-kata tersebut 
dikatakan kepada orang yang jahat sebagai kemarahan, kata-kata 
ini menjadi kutukan dan makian. Semua yang ada dalam bahasa 
keseharian masyarakat Tubaba, menjadi tolak ukur akan pentingnya 
menjaga tingkah laku dalam masyarakat. Jika ada warga masyarakat 
yang tidak memenuhi peraturan adat, maka mereka akan diandaikan 
seperti makhluk-makhluk tersebut. Oleh karena itu, masyarakat 
Tubaba khususnya generasi muda selalu belajar untuk menjaga 
sikap dan sopan santun dalam kehidupan sosial.

2.3.6 Begawi dan Para Bidadari yang Mandi di Sungai
Dalam adat Pepadun, ada sebuah upacara adat yang melibatkan 
sungai dalam prosesi upacaranya. Adat pengambilan gelar untuk 
syarat pernikahan merupakan sebuah upacara yang rutin digelar. 
Acara ini disebut Begawi. 

Dalam upacara adat Begawi, kedua mempelai diarak ke sungai 
untuk melakukan ritual doa dan mandi untuk memohon pada 
alam semesta agar menjaga dan membersihkan kedua mempelai 
dari segala macam keburukan. Biasanya banyak dayang-dayang 
yang turut mandi. Dayang-dayang cantik memakai semacam 
kemben putih atau cokelat, menunggu di atas kapal mempelai 
perempuan. Di atas kapal mereka akan menari-nari dan melambai-
lambaikan selendang dan tangannya yang gemulai. Sang mempelai 
perempuan akan merasakan berada di surga dan mempelai laki-laki 
melihat dari kapal yang lain dengan tersenyum senang.

Acara adat tersebut seringkali disebut Cakak Pepadun. Seluruh 
ritualnya harus dilakukan satu persatu, tahap demi tahap. Biasanya 
ada tata acara yang sudah ditentukan oleh para tetua adat Tubaba. 
Namun jika ada prasyarat yang tidak dipenuhi oleh orang yang 



59

mengambil gelar atau mempelai, ataupun jika mereka melanggar 
aturan adat, biasanya dikenakan denda. Denda yang dikenakan itu 
bergantung pada seberapa besar pelanggaran dan prasyarat yang 
tidak bisa dipenuhi oleh pengambil gelar.

Dari sini, kita mengetahui peran penting sungai yang tak hanya 
sebagai kekayaan alam Tubaba semata. Sungai adalah tubuh 
sosiokultural bagi masyarakat Tulang Bawang Barat. Karya sastra 
yang memiliki pendekatan ekologi sastra (ecological literature) 
menghendaki sebuah cara kerja penulisan sastra yang lebih organik. 
Riset yang dilakukan harus melibatkan pengalaman tubuh dan 
pikiran para sastrawan untuk mengalami langsung dan merasakan 
langsung berlayar di permukaan sungai di Tubaba.

2.3.7 Asmara dan Sastra (yang) Organik
Hubungan asmara yang tak direstui kerap dijadikan alasan pemuda-
pemudi di Tubaba melakukan sebambangan atau larian. Selain 
hubungan asmara yang direstui melalui lamaran dan pernikahan 
yang melibatkan orang tua, Lampung dan Tubaba khususnya, 
memiliki budaya Larian. Dalam hal Larian ini, laki-laki membawa lari si 
perempuan yang akan diajaknya menikah. Setelah itu, mereka pulang 
dan mau tidak mau, orang tua harus menyetujui pelarian ini. Kedua 
pihak keluarga harus mau menyepakati pernikahan anak mereka.

Sebambangan pun memiliki aturan tersendiri, yakni meninggalkan 
pengeluakh (uang) serta surat yang menjelaskan maksud kepergian 

Mahkota raja yang akan 
dikenakan jika telah ber-
hasil memenuhi syarat-
syarat pengambilan 
gelar dalam upacara 
Cakak Pepadun ritual 
Begawi. (Foto Doc. 
Jacky Rahmansyah)
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dan menerangkan nama pasangan juga orangtuanya. Uang dan 
surat itu biasanya ditaruh di tempat yang mudah ditemukan.

Data yang ditemukan tentang adat asmara yang bergelora untuk 
pemuda pemudi Tulang Bawang ini juga tercatat dengan baik oleh 
Kapten Jackson saat dia melakukan perjalanan menyusuri sungai 
Way Kanan dan Way Kiri di Tulang Bawang Barat. 

Dikisahkan oleh Kapten Jackson, Orang Tulang Bawang yang tinggal 
di sekitar aliran Sungai Way kanan dan Way Kiri berperawakan 
sedang dengan paras ramah. Perempuan-perempuannya juga 
pandai merias diri, wajahnya lembut dengan tinggi yang semampai. 
Selama perjalanannya itu, ada hal yang menarik perhatian Kapten 
Jackson, yaitu hal jodoh dan perkawinan.

Seorang lelaki yang sudah waktunya menikah akan mencari seorang 
gadis yang sesuai dengan kriterianya. Dengan sekotak sirih di 
tangannya, lelaki perjaka itu datang mengunjungi rumah si gadis 
pujaan. Setelah bertandang ke rumah gadis, biasanya ia disambut 
oleh orang tua si gadis. Lalu perjaka mulai menjelaskan maksut 
kedatangannya untuk berkenalan dengan gadis yang diincarnya. 
Jika perjaka diijinkan masuk, berarti orang tua tidak keberatan 
dengan maksut lelaki itu.

Setelah sampai di ruang tamu, si lelaki perjaka akan membuka kotak 
sirih yang dibawanya tadi dan memberikannya pada si gadis. Di 
situlah terjadi percakapan. 

Mereka kemudian duduk berhadapan dan berbicara panjang lebar. 
Si gadis akan membuka kotak sirih dan mulai memakan apa yang ada 
di tangannya. Jika si gadis membagi juga kepada lelaki, maka gadis 
itu mau dipersunting. Tetapi jika gadis tidak memberikan barang 
sedikit saja sirih yang sudah diraciknya, maka gadis itu menolak 
lamaran si lelaki dengan halus. Tak ada kata maaf dan tak ada 
penyesalan. Jika tertolak, maka lelaki akan pulang ke rumahnya dan 
tidak akan kembali. Namun, jika si gadis memberikan dan membagi 
bahan-bahan yang ada di kotak sirih itu dan mengijinkan lelaki juga 
turut menikmatinya, maka laki-laki itu diperbolehkan datang kembali 
untuk melakukan pendekatan diri. Jika laki-laki berhalangan datang, 
biasanya ia harus mengirimkan surat pada perempuan berisi pantun 
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dan syair-syair yang membahagiakan perempuan. 

Di titik ini sebenarnya kesenian telah tersemai walaupun hanya di 
taraf paling sederhana dalam kehidupan masyarakat Tubaba sejak 
dulu. Seorang lelaki yang menulis surat berisi pantun dan syair, 
dan perempuan yang membalas cinta untuk lelaki tersebut, sudah 
merupakan karya sastra yang semua orang muda Lampung dapat 
melakukannya. Tradisi seperti ini benar-benar menggetarkan. Tak 
terbayangkan bila adat ini dirusak oleh hadirnya media-media baru 
dan teknologis yang turut menghilangkan budaya percintaan yang 
puitik dengan mengirim pantun dan syair. Sastra yang tumbuh 
organik dan menjadi bagian dari masyarakat kita, telah tergerus 
oleh hadirnya sms, videocall, dan aplikasi media sosial yang 
ter-install di telepon pintar. Semua ini memungkinkan manusia 
saling berhubungan tanpa sekat dan jarak. Telepon pintar telah 
menghilangkan sebagian besar budaya kita tentang makna dan 
cinta melalui tradisi berkirim pantun dan syair. Sedemikian rupa 
telah mengikis kemampuan penciptaan yang dimiliki manusia. 

Kisah asmara pemuda-pemudi Tulang Bawang menurut Kapten 
Jackson, tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah proses 
pendekatan, biasanya ketika si lelaki ingin mempersunting seorang 
gadis, ia harus mengeluarkan sejumlah uang untuk dibayarkan 
kepada mertua (ayah gadis) sebagai mahar. Dan persetujuan baru 
akan diberikan apabila mereka telah sampai pada kesepakatan 
jumlah uangnya. Besar kecilnya uang bergantung pada tingkat 
dan status sosial keluarga perempuan. Biasanya jumlah uang itu 
dari 800.000 sampai 3.000.000 rupiah (dalam 60-300 US Dollar). 
Besaran uang ini mungkin sudah mencapai ratusan juta sekarang. 
Siapa pun yang ingin mengawini si gadis, boleh saja mengawininya 
asalkan mau dan mampu membayarkan uang yang diminta oleh 
keluarga gadis.

Kapten Jackson juga menceritakan bahwa di Tulang Bawang lelaki 
diperbolehkan beristri banyak. Konon ia pernah menemui lelaki yang 
beristri dua belas. Upacara perkawinan diawali dengan arak-arakan. 
Di depannya berjalan orang-orang mengusung panji-panji dan 
rombongan yang memainkan gong, semacam gendang dan seruling 
yang terbuat dari bambu. Ketika arak-arakan tiba di balai, beberapa 
orang mulai menari diiringi alat-alat musik itu. Orang-orang dari 
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pihak pengantin laki-laki menyembelih kerbau. Lalu seluruh tamu 
undangan makan daging dari pengantin lelaki. Setelah upacara 
perkawinan berakhir, istri dibawa pulang oleh suami ke rumahnya. 

Menariknya, Kapten Jackson memberikan gambaran bahwa 
perempuan Lampung memiliki kekuasaan dalam menentukan 
apakah ia tertarik pada lelaki atau tidak. Hak seperti ini jarang sekali 
dimiliki perempuan dalam kebudayaan lainnya.

2.3.8 Penutup
A. Saran

Sejarah sungai Way Kanan dan Way Kiri di Tulang Bawang Barat 
memiliki konteks penting dalam melihat kehidupan sosiokultural 
masyarakat Tulang Bawang Barat. Pada masanya, sungai Way 
Kanan dan sungai Way Kiri merupakan pusat peradaban karena 
pernah menjadi jalur transportasi yang menghubungkan tiyuh-tiyuh 
yang biasanya berada di pinggir sungai. Ketika masih merupakan 
daerah kekuasaan Kesultanan Banten, daerah Tulang Bawang Barat 
seringkali dikunjungi oleh Sultan Banten bernama Hasannuddin. 
Gubernur Hindia Belanda Adriaan Valkenier pun pernah 
mengirimkan de Klerck ke perairan Tubaba, perbatasan Lampung 
dan Palembang karena pertikaian dua kerajaan yaitu Kesultanan 
Banten dan Kesultanan Palembang. Pertikaian ini mempengaruhi 
produksi lada hitam yang menjadi komoditas utama Lampung yang 
saat itu menurun drastis.

Peradaban maritim Indonesia sangat terhormat pada abad XI 
sampai awal abad XX. Sungai-sungai menjadi narasi yang tidak ada 
matinya. Catatan sejarah yang tersimpan baik di Universitas Leiden 
juga mengisahkannya.

Kini sungai menjadi pintu belakang kota dan pembangunan kota 
telah mengabaikan sungai. Padahal sungai merupakan pusat 
peradaban. Dewasa ini kita banyak mendengar bahwa sungai 
hanya dipakai untuk membuang sampah. Sungai tidak pernah lagi 
ditengok sebagai ruang depan suatu kota. 

Buku jurnal Captain Jackson telah menjadi saksi akan pentingnya 
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memberi catatan dan karya tentang tempat dan masa di suatu 
waktu. Di kemudian hari, jurnal yang tak lekang waktu tersebut 
telah menjadi nilai penting dan catatan sejarah penting. Maka dari 
itu, pencatatan dan penciptaan karya yang terinspirasi dari sungai 
Way Kanan dan Way Kiri menjadi mutlak harus dilakukan. Sastrawan 
dan para seniman harus bekerja untuk mengabadikan seluruh 
perkembangan zaman. Jangan sampai anak cucu dan keturunan kita 
kesulitan mencari catatan dan data-data sejarah tentang alam kita 
yang kaya akan cerita. Pencatatan dan pengarsipan tentang sebuah 
situs dan cerita lokal berisi sastra lisan juga penting untuk ditumbuh-
kembangkan. Tradisi literer sangat menentukan bagaimana sebuah 

Aksara Lampung dan tradisi 
lisan di Tulang Bawang Barat
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kota atau kabupaten dengan banyak tiyuh bertumbuh menjadi 
sebuah wilayah yang peka terhadap sejarah kotanya dan tidak 
menafikan penciptaan karya-karya baru.

B. Rekomendasi
Dari sejarah sungai yang tercatat dalam jurnal dan cerita lisan 
tentang Tulang Bawang Barat, terlihat betapa pentingnya mencatat 
perkembangan kota/kabupaten melalui sungai. Sebagian dari 
catatan tersebut akan terus berguna bagi peneliti-peneliti yang baru 
dan turut memperkaya penemuan-penemuannya. 

Penciptaan karya sastra dan pembukuan karya Tubaba menjadi 
penting dilakukan karena hal-hal berikut ini:

Pengarsipan dan pencatatan karya akan berguna untuk generasi 
penerus Tulang Bawang Barat di masa depan. Sehingga anak-
anak dan cucu Tulang Bawang Barat dapat terus membaca Tubaba 
sebagai sebuah wilayah yang literer.

Mewujudkan generasi penerus yang mampu menulis tentang 
Tubaba.

Memberikan pengetahuan tentang Tubaba kepada pembaca di 
seluruh Indonesia.
Menjadikan Tubaba sebagai daerah yang maju dan dikunjungi 
karena sastra dan literasi yang baik dan mumpuni.

Demikian saran dan rekomendasi kami atas kajian ekohistoris tentang 
sungai dan sastra Tubaba. Semoga kajian ini dapat memberikan 
manfaat bagi siapa saja yang membacanya.
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2.4 KAJIAN TEATER DI TULANG BAWANG BARAT
2.4.1 Latar Belakang

Dalam kurun satu dasawarsa terakhir minat masyarakat pada teater 
semakin bertumbuh, meskipun tidak ada lembaga resmi yang 
mencatat kuantitas pertunjukan teater di kota-kota di Indonesia, dari 
informasi media sosial hampir setiap hari kita bisa mendapatkan 
informasi pertunjukan baru. Tidak selalu informasi tersebut dilengkapi 
dengan laporan yang mengurai aspek kualitas, seperti misalnya kritik 
teater. Namun demikian fenomena tersebut tetaplah mesti kita syukuri, 
di tengah derasnya tontotan instan semacam sinetron atau film televisi 
yang kerapkali hanya menjajakan sisi hedonisme kelas borjuis, ternyata 
minat terhadap teater mendapatkan  indikasi peningkatan.

Kuantitas teater Indonesia mutakhir disokong oleh kelompok-
kelompok teater sekolah, kelompok teater kampus, kelompok-
kelompok independen yang menggelar pementasan reguler, bahkan 
belakangan teater juga mulai memasuki institusi yang sebelumnya 
tidak pernah terjamah; di lembaga pemasyarakatan, rumah sakit 
jiwa, pabrik dan institusi kepolisian. Tidak selalu dimotivasi untuk 
pencapaian estetika tertentu, teater terkadang berfungsi ‘hanya’ 
sebagai terapi, penyadaran sosial atau hiburan di waktu senggang. 

Berbeda dengan situasi dalam dua dasawarsa silam  teater lebih 
banyak bermunculan di tiga kota besar: Jakarta, Bandung dan 
Yogyakarta. Kini cakupannya meluas ke berbagai kota di luar Jawa, 
seperti di Bandar Lampung, Padang, Makasar dan Palu. 

Direktorat Kesenian Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
dalam kurun waktu empat tahun terakhir secara rutin menggelar 
festival teater anak dan remaja, menampilkan pementasan teater 
dari seluruh Provinsi di Indonesia. Sebuah upaya penyebaran seni 
teater hingga pelosok nusantara. Sementara lembaga  mahasiswa 
teater kampus secara swadaya menggelar  dua festival teater: 
Festival Teater Mahasiswa Nasional ( Festmasio) dan Temu Teater 
Mahasiswa Nasional (Temu Teman). Di Padang Panjang secara 
rutin digelar Pekan Apresiasi Teater (PAT). Festival teater juga rutin 
digelar di Balikpapan, Samarinda dan Kutai Kartanegara. Di Tanjung 
Karang digelar Liga Teater Pelajar dengan penyelenggara Taman 
Budaya Bandar Lampung. Sebagian kelompok teater di Indonesia 
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nampaknya memang terbantu dengan digelarnya festival.

Sementara di Pulau Jawa sendiri masih konsisten menggelar 
sejumlah festival yang sudah berusia puluhan tahun dan belakangan 
bermunculan festival-festival baru.  Festival Teater Jakarta sudah 
mencapai usia yang ke-46. Di kota yang sama juga digelar Festival 
Teater Pelajar Jakarta dan Festival Teater Anak. Di Solo digelar 
Mimbar Teater Indonesia, di Semarang ada Festival Teater Pelajar 
Nasional. Di Yogakarta digelar Festival Nasional Teater Pelajar dan 
Festival Teater Jogjakarta (FTJ), sementara di Bandung digelar 
Festival Drama Bahasa Sunda, Festival Teater Remaja dan Festival 
Teater Musikal. Melihat semakin menggeliatnya kegiatan teater kelak 
dikotomi antara teater di Pulau Jawa dan luar jawa akan tidak relevan.

Diluar festival yang saya sebutkan di atas, kelompok-kelompok 
teater secara independen menggelar pementasan secara rutin. 
Kerja management mereka pada umumnya masih secara tradisional, 
dalam artian patungan dari anggota kelompok, meskipun sudah 
menjual tiket, biasanya tidak menutupi biaya produksi.

Dari sejumlah festival yang pernah saya sambangi saya menemukan 
fakta menarik, bahwa sebagian besar kelompok teater tidak berasal 
dari ibukota provinsi, melainkan dari kota-kota di pinggiran. Bahkan 
di Jawa Barat kelompok-kelompok teater pelajar yang rutin menjadi 
pemenang  justru berasal dari sejumlah kabupaten, di antaranya 
Teater Citra dari Subang dan Teater Awal dari Garut. Di Bali tumbuh 
kelompok-kelompok teater dari kabupaten Singaraja dan Negara. 
Kenyataan tersebut menunjukan bahwa kemajuan infrastruktur 
sebuah kota tidak selalu sejalan  dengan kualitas kelompok teater, 
sekaligus menjelaskan setiap wilayah memiliki potensi teater yang 
sama. Fakta tersebut bisa dijadikan inspirasi untuk menciptakan 
atmosfir teater di Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

Menurut Habib,- seorang guru seni budaya di SMK Tulang Bawang 
Tengah,- di Tulang Bawang Barat tidak pernah ada pementasan 
teater modern. Pementasan teater terbatas sebagai drama yang 
dibawakan di kelas dalam tuntutan pelajaran tertentu, ekstrakurikuler 
teater hanya menampilkan bentuk drama yang sederhana tanpa 
unsur pendukung yang lebih kompleks, seperti tata artistik, lighting 
dan kerja penyutradaraan yang profesional. Referensi utama 
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dalam menciptakan teater adalah potongan video dari Youtube. 
Puncak terakhir dan paling prestisius hanyalah event FLS2N, teater 
dibawakan selama 15 menit di atas panggung seadanya. 

Untuk mewujudkan sebuah pementasan teater di sebuah kota 
tanpa sejarah teater diperlukan sebuah kerja riset, riset bertujuan 
menemukan potensi apa saja yang dimiliki subjek teater, 
kemungkinan-kemungkinan bentuk apa yang bisa diciptakan, 
termasuk menemukan metode-metode. Tulisan laporan ini adalah 
sebuah laporan riset, gaya penulisannya dibuat secara populer, 
sejumlah praktika teater yang menjadi bagian riset ini ditulis secara 
populer untuk meninggalkan kesan kaku seperti pada umumnya 
laporan ‘ilmiah’, tujuannya agar semua pihak yang berkepentingan 
bisa lebih mudah memahami. 

2.4.2. Sejarah Teater di Lampung
Kondisi teater di Lampung bisa dibilang agak berbeda dengan 
daerah lainnya di Indonesia. Perbedaannya karena di Lampung 
tidak dikenal teater tradisional yang lahir dari masyarakat Lampung, 
teater tradisional hanya hidup di sejumlah komunitas masyarakat 
transmigran, terutama transmigran Jawa. Mereka masih meneruskan 
tradisi Wayang Kulit dan Jaran Kepang. Jika pun ada apa yang 
disebut teater tradisional Lampung  masih terbatas hanya sebagai 
pembawaan sastra lisan, seperti pembacaan warahan yang diiringi 
gambus. Sementara kehidupan teater modern bisa dibilang cukup 
muda, jejak kemunculannya baru terbaca sekira pada tahun 1990 
saat Ganti Winarno seorang murid dari Bengkel Teater Rendra 
bermukim di Tanjungkarang. 

Sekira awal tahun 1990 Ganti Winarno mementaskan lakon Oidipus 
karya Sophocles, di dalamnya terlibat beberapa orang aktor yang 
kemudian hari menjadi sutradara dan membentuk kelompok 
sendiri. Di antaranya adalah Ucok Hutasuhut yang mendirikan Teater 
Karang dan Iswadi Pratama yang pernah aktif di Forum Semesta 
dan kemudian mendirikan Teater Satu. Di luar gerakan teater Ganti 
Winarno, seorang tokoh alumni ASDRAFI Yogyakarta bernama 
Hutomo, kemudian mendirikan Teater Zaman. 

Menurut kesaksian Imas Sobariah sampai pada tahun 1994 
terdapat banyak teater Independen di Bandar Lampung, mereka 
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bermukim di Pasar Seni. Kelompok-kelompok itu bisa hidup karena 
dukungan program pemerintah. Departemen penerangan membuat 
festival pertunjukan rakyat (Jukrak), Festival tersebut merangsang 
dibentuknya kelompok-kelompok teater. Teater dalam festival Jukrak 
mensyaratkan adanya muatan lokal, maka teater yang digelar biasanya 
kuat dengan biografi para penggarapnya; jika sutradaranya berasal 
dari suku Jawa maka akan terasa kuat gaya ludruk, jika berasal dari 
sunda pengaruh longser lebih kuat, sutradara yang berasal dari suku 
Lampung akan menguatkan teaternya dengan cerita yang berasal 
dari warahan. Pada saat  itu belum ada framing dramaturgi yang ketat, 
Festival Teater  Pertunjukan Rakyat (Jukrak) terkesan ambigu. 
 
Seiring berubahnya kebijakan di instansi pendukungnya, perlahan 
teater independen berkurang kuantitasnya. Kelompok-kelompok 
teater itu tidak memiliki management yang terukur, mereka hanya 
tergantung pada festival atau program yang dibuat pemerintah, 
jarang sekali membuat pementasan secara mandiri. Sampai akhirnya 
saat departemen penerangan bubar, kelompok-keompok itu tidak 
aktif lagi. Sebagai pengecualian adalah Forum Semesta, sebenarnya 
bukan sebuah kelompok teater, melainkan kumpulan orang-orang 
dari berbagai disiplin seni, hanya saja garapan teater dari kelompok 
ini lebih dominan dibanding jenis kesenian-kesenian yang lain. Di 
sisi lain ada Teater Mitra, sebuah kelompok yang didirikan Imas 
Sobariah di lingkungan Taman Budaya Bandar Lampung, Imas yang 
merupakan pegawai fungsional mengajak pegawai di lingkungan 
Taman Budaya bermain teater. 

Pada bulan Oktober 1996 dua orang sutradara teater dari Forum 
Semesta (Iswadi Pratama) dan Teater Mitra (Imas Sobariah) mundur 
dari kelompoknya masing-masing dan membentuk kelompok baru. 
Kala itu kelompok ini hanya memiliki satu orang anggota, kemudian 
mengikuti festival monolog dan keluar sebagai juara satu. Dari 
persitiwa itulah nama Teater Satu bermula. Sampai sekarang Teater 
Satu merupakan salah satu teater yang diperhitungkan dalam teater 
mutakhir Indonesia. 

Selain Teater Satu, pada tanggal 26 Mei 2002 berdiri  Komunitas 
Berkat Yakin (Kober) pimpinan Ari Pahala Hutabarat. Pertama kali 
didirikan komunitas ini berfungsi sebagai wadah bagi alumni Unit 
Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni (UKMBS) UNILA. 
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Pada tahun 2009 lalu Teater Jabal berdiri di Kabupaten Tenggamus, 
kelompok ini awalnya adalah kegiatan teater dalam rangka 
perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Dusun 
Gunung Tiga, Tenggamus. Waktu itu pendukung pementasan 
Mayoritas adalah siswa-siswi SMK Nurul Falah Tenggamus. Setelah 
itu mereka rutin menggelar pementasan teater dan aktif mengikuti 
sejumlah festival di Bandar Lampung dan Yogyakarta. Kini Teater 
Jabal bermutasi menjadi sebuah kelompok independen, mayoritas 
anggotanya adalah alumni SMK Nurul Falah dan warga di lingkungan 
sekolah. Salah satu motor penggeraknya adalah  Wahidun, kepala 
sekolah yang juga merupakan alumni Teater ESKA UIN Yogyakarta. 
Teater Jabal merupakan satu-satunya kelompok teater independen 
di luar ibukota Bandar Lampung. 

Terdapat sejumlah kecenderungan estetis pada kelompok-kelompok 
teater di Lampung. Kecenderungan pertama adalah membawakan 
lakon dengan pendekatan realisme, mereka melakukan pelatihan 
keaktoran dengan serius berdasarkan metode akting Stanilavsky. 
Kecenderungan kedua adalah kerja riset dan kecenderungan 
berikutnya adalah berupaya menggarap tema-tema lokal dengan 
pola dramaturgi yang ekletik. 

Salah satu pertunjukan Teater Satu Lampung, berangkat dari sastra 
lisan Lampung (Warahan). Forum Anjang Teater Sumatra, Pakanbaru (16 

September 2016). Foto: Afrizal Malna
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Dari seluruh kecenderungan tersebut Teater Satu adalah kelompok 
dengan produksi yang paling produktif. Dalam pementasan “Anak 
yang Dikuburkan” karya Sham Shepard, sutrdara Iswadi Pratama 
mengadaftasi lakon ke dalam latar sebuah keluarga di tengah 
perkebunan karet dan jagung di daerah Mesuji. Sebuah wilayah 
yang pernah mengalami konflik horizontal pada tahun 2011. Saya 
sendiri menyaksikan pertunjukan mereka pada tahun 2012 di Teater 
Salihara, pertunjukan selama dua jam lebih terjaga dalam tempo dan 
irama yang terukur. Pemeranan dibawakan secara formal dengan 
mengandalkan motivasi dalam untuk menciptakan laku-laku luar, 
semuanya terstruktur dalam kesadaran yang ketat.
 
Sementara dalam garapan “Aruk Gugat” pendekatan Stanilavsky 
tidak sepenuhnya digunakan, Iswadi hanya menggunakannya pada 
beberapa adegan. Pada banyak adegan Iswadi jutru membiarkan 
aktornya memainkan impuls-impuls dalam dirinya, laku luar 
diciptakan dengan artifisial dengan mengabaikan motif dalam. 
“Aruk Gugat” sendiri merupakan projek panjang Teater Satu 
sejak tahun 1996, sadar bahwa di Lampung tidak memiliki teater 
tradisional dengan dramaturgi yang lengkap seperti halnya Ludruk 
di Jawa Timur atau Longser di Jawa Barat, mereka melakukan riset 
mendalam pada warahan, hasil riset tersebut akhirnya menciptakan 
teater yang secara ekletik memadukan teater modern dan sastra 
lisan. Kerja riset untuk menampilkan transformasi sastra lisan juga 
digarap Teater Kober yang mementaskan “The Song of Dayang 
Rindu” pada tahun 2012. 

Sejauh yang kami amati setidaknya dari sejumlah teater kampus dan 
teater pelajar pada festival nasional, kelompok-kelompok teater di 
Lampung sangat kuat dipengaruhi kecenderungan estetika Teater 
Satu. Misalnya terlihat dalam pementasan KSS Noktah dalam 
Festmasio 7 di UPI Bandung, dari mulai setting, pengadeganan 
hingga gaya pemeranan sangat mirip dengan gaya realisme 
garapan Teater Satu. 

Ada fakta yang cukup menarik menyoal penonton teater di Lampung, 
dalam program Teater Satu yang melakukan pentas keliling di 50 
desa di beberapa kota di Lampung yang digelar sepanjang tahun 
2000-2003 dalam proyek rekonsiliasi adat (disponsori USAID), 
penerimaan penonton cukup antusias, setelah program selesai 
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seorang warga di Kabupaten Pesawaran mengundang Teater 
Satu sebagai penghibur di acara sunatan. Maka Teater Satu pun 
manggung dalam acara sunatan. 

Setelah peristiwa pentas keliling tersebut sampai hari ini kota-kota 
di luar Bandar Lampung miskin apresiasi teater. Kerja tersebut 
sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah di setiap masing-
masing kota/kabupaten. Apresiasi teater secara rutin adalah modal 
utama untuk menjadikan teater sebagai gerakan kebudayaan, 
seperti yang terjadi tidak akan lama lagi di Kabupaten Tulang 
Bawang Barat. 

2.4.3 Narasi Besar Yang Eklektik Dan Kemungkinan Teater 
Hibrida
Narasi sejarah Lampung tidak pernah koheren, eksplanasinya 
mengalami retakan. Senantiasa ada data yang hilang, bercampur 
dengan cerita lisan yang terdistorsi. Klaim kesejarahan ditulis 
dengan tendensisus, fakta dan fiksi bercampur. 

Pada tahun 2005 Diandra Natakembahang,-seorang anggota 
keluarga Kepaksian Sekala Brak menulis sebuah buku yang 
menimbulkan kontroversi. Buku tersebut berisi klaim bahwa Sekala 
Brak adalah asal usul suku Lampung. Diandra menjelaskan bahwa 
kata ‘Lampung’ berasal dari kata ‘Anjak Lambung’ berarti berasal 
dari ketinggian. Teori tersebut lemah karena tidak bisa mengurai 
lebih jauh dan penggunaan dalam fakta sejarahnya. 

Lebih jauh dijelaskan bahwa sejarah terpenting suku Lampung 
adalah saat kedatangan raja Pagaruyung. Sumbernya berasal dari 
Tambo, diriwayatkan empat orang Putera Raja Pagaruyung tiba di 
Sekala Brak untuk menyebarkan agama Islam. Fase ini merupakan 
bagian terpenting dari eksistensi masyarakat Lampung. Keempat 
Putera Raja ini masing masing adalah: Umpu Bejalan di Way 
Umpu Belunguh, Umpu Nyerupa dan Umpu Pernong. Belakangan 
Edward Syahpernong mengkalim sebagai Sultan yang berasal dari 
keturunan asli Sekala Brak. Kontroversi sejarah terus terjadi. 

Teori bahwa To-Langpohwang yang berarti “Orang Atas” dalam 
bahasa Hokkian, sangat lemah dan diragukan. Pengertian “ Orang 
Atas” jelas tendensius karena kembali merujuk pada wilayah Sekala 
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Brak yang berada di ketinggian.  Dalam bahasa Hokkian klasik 
maupun modern tidak ditemukan kata-kata tersebut maupun yang 
mirip dengannya. Klaim ini telah dibantah lembaga Adat Megou Pak 
Tulang Bawang. Karena ‘To-Langpohwang’ lebih dekat dengan kata 
Tulang Bawang. 

Meskipun kerajaan Tulang Bawang sendiri sampai hari ini masih 
merupakan sebuah misteri, karena tidak terdapat bukti-bukti 
sejarah yang kuat, yang bisa dimungkinan dilakukan pembacaan 
berupa artefak atau cerita yang hidup di masyarakat. Keterangannya 
hanya sepintas dikatakan dalam sebuah catatan perjalanan seorang 
musafir asal Tiongkok pada abad VIII. Sampai sekarang pihak terkait 
masih melakukan upaya pelacakan terhadap kemungkinan bukti 
otentik kerajaan Tulang Bawang. 

Project  teater ini sempat terobsesi pada narasi-narasi besar 
kesejarahan yang barangkali ada manfaatnya bagi generasi muda, 
selain itu berasumsi memanfaatkan sastra lisan ‘asli’ dari Tulang 
Bawang Barat sebagai pijakan kekaryaan. Tapi fakta di lapangan sastra 
lisan ‘asli’ sulit ditemukan, jika pun ditemukan biasanya lemah dalam 
tataran koherensi antar plot, selalu ada yang terputus. Selain itu sebuah 
sastra lisan kerapkali memiliki kesamaan dengan sastra lisan yang 
hidup di wilayah lain, sehingga tidak bisa diklaim sebagai ‘asli’. Tak 
mengherankan karena Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan 
daerah pemekaran, jadi hanya terpisah secara administratif dengan 
kabupaten induknya dan tidak terpisah secara kultural.  

Jadi untuk menemukan yang ‘asli’ tentu saja adalah kerja yang 
memakan waktu dan barangkali hanya  sedikit manfaatnya, apalagi 
jika kita menelisik lebih jauh seringkali apa yang disebut asli dalam 
sebuah situs  ternyata sudah merupakan produk campuran. Dalam 
seni musik klasik Lampung kita menemukan teknik memetik gitar 
Spanyol, lirik dipengaruhi  Stamboel, mengindikasikan apa yang 
disebut ‘asli’ ternyata sudah bercampur dari ‘sono’nya. 
 
Dalam sastra lisan warahan Raden Jambat yang terkenal itu 
dikatakan “ Top lahir laju mahha/seranta ngandi andi/ lahir ni sikam 
ruwa/ ulah untuk Kiyai ji/ Radin jambat kuasa/ anak sang Ratu Jambi” 
artinya “begitu lahir terus tertawa/ serta berkata-kata/ lahirnya kami 
berdua/ karena mengikuti Kiyai ini/ Radin Jambat kuasa/ anak si 
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Ratu Jambi” pada larik yang lain dikatakan “Pukuk ni sanak sina/ 
Suranta puningkawan ni/ Kilu selamat du’a/ Murintah Batang ari/” 
yang artinya Pokoknya anak itu/ bersama punakawannya/ Minta 
selamat dengan do’a/ Memerintah Batanghari” (Hadikusuma, 1995: 
46). Dari kutipan larik tersebut kita melihat seorang protagonis 
yang seringkali diyakini sebagai hero bagi orang Lampunh bahkan 
merupakan pangeran import. 

Dari gambaran situasi di atas nampaknya obsesi terhadap narasi 
besar mesti ditunda, kerja teater mesti  lebih realistis bermain 
pada narasi kecil-narasi kecil supaya bisa lebih produktif. Meskipun 
demikian ide-ide dari narasi besar tetap dihormati, bahkan 
sebagian ide-idenya dijadikan semacam inspirasi untuk kemudian 
dikombinasikan dengan ide-ide yang bertumbuh dari narasi kecil. 
Presentasinya diwujudkan dalam seluruh unsur teater sehingga bisa 
menciptakan semacam teater Hibrida. 

Awalnya berangkat dari falsafah hidup orang Lampung:  Pi’il 
pasenggiri secara sempit diartikan harga diri, namun secara luas Pi-
il pasenggiri adalah aturan tentang kebajikan dalam budi pekerti, 
tutur bahasa dan tingkah laku sehingga seseorang akan dihargai 
oleh orang lain.  Nilai-nilai pi-il pasenggiri sebagai falsafah hidup 
dapat dijabarkan lagi ke dalam nilai-nilai utama lain yaitu; (1) pi-il 
pasenggiri sebagai orang yang berjiwa besar, mempunyai rasa malu 
dan menghargai diri; (2) oleh karenannya dia bernama besar dan 
bergelar (berjuluk-beadok); (3) suka bersaudara dan suka memberi, 
terbuka tangan (nemui nyimah); (4)karena pandai, ia ramah dan suka 
bergaul (nengah nyappur); (5)mengolah bersama,berkarya besar, 
tolong menolong (sakay sambayan) (Martiara, 2012: 55).  

Falsafah orang Lampung tersebut nampak relevan bagi kehidupan 
aktual, perlu semacam kerja universalisasi supaya nilai-nilai positif 
yang terkandung di dalamnya bisa lebih berterima. Berikutnya 
bagaimana nilai-nilai tersebut ditubuhkan dalam panggung teater 
sehingga bisa menjadi inspirasi bagi penonton. 

Apa yang kami maksud Teater Hibrida adalah teater yang bertujuan 
membangun estetika yang solid yang secara sadar mencampur dari 
jenis-jenis teater yang pernah ada, pencampuran itu berdasarkan 
dari gagasan, kostum dan sistem keaktoran. Juga afirmatif terhadap 
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otobiografi para aktornya dan terbuka terhadap isu-isu aktual dari 
lingkungannya. Dalam proses riset kami telah mengunjungi sejumlah 
lokasi dan bertemu dengan banyak orang yang berbeda suku, 
jenis kelamin, kedudukan, usia dan cara berpikir. Dari pertemuan-
pertemuan itulah ide Teater Hibrida muncul. 

2.4.4 . Proses Penelitian Kajian Teater Tubaba 

Riset dalam penciptaan karya seni berbeda dengan kajian terhadap 
karya seni, perihal ini belum bisa difahami banyak orang, sehingga 
khalayak umum menuntut seniman bekerja seperti seorang ilmuan. 
Ketidakfahaman ini terkadang dirumitkan jika proses riset dikaitkan 
dengan wilayah administrasi, sebab pikiran administrasi sulit 
dipertemukan dengan pikiran seniman.

Dalam penelitian kualitatif pada umumnya seorang periset 
cukuplah bekerja ke lapangan dengan dilengkapi referensi pustaka, 
melakukan wawancara, menginput data, menganalisis data, 
mengambil kesimpulan, setelah itu pulang dan membuat laporan. 
Nah dalam riset penciptaan karya seni cara kerjanya berbeda, 
berbeda pula cara kerja seni macam apa yang akan diciptakan. Dalam 
riset penciptaan teater apa yang  disebutkan di atas tidaklah cukup, 
sebab seorang periset teater harus berinteraksi langsung dengan 
calon subjek teater, diperlukan kerja workshop yang berulang untuk 
kemudian memetakan potensi subjek,  kira-kira teater seperti apa 
yang kelak diciptakan. 

Proses riset  bergerak ke sejumlah lokasi yang kami asumsikan bisa 
menemukan inspirasi baik yang berasal dari narasi-narasi besar, 
yang didalamnya juga terkandung nilai kesejarahan dan mitos. 
Maupun tempat-tempat yang bisa menjadi inspirasi bagi narasi-
narasi kecil. Berikut sejumlah lokasi yang kami datangi:

1. Kampung Tua Pagar Dewa
Lokasi pertama kami adalah Pagar Dewa. Beberapa kali datang ke 
tempat ini karena penasaran dengan komposisi ruang, arsitektur 
dan atmosfir. Pertama kali kami bertemu dengan pak Herman, 
seorang tokoh berusia sekira 70 tahun. Beliau menceritakan asal 
usul Pagardewa, kebenaran cerita beliau berdasarkan cerita secara 
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turun temurun. Beliau menjelaskan sebelum abad 16 Pagar Dewa 
masih dikuasai oleh masyarakat beragama Hindu, dalam upacara 
mengambil gelar adat seorang raja akan melewati punggung rakyat 
sebelum akhirnya duduk di tahta. Tapi sejak Banten masuk dan 
menyebarkan Islam di Pagardewa seluruh kebiasaan agama Hindu 
disesuaikan dengn cara-cara islam. 

Menurut Pak Herman asal mula penamaan ‘Pagar Dewa’ karena 
kampung ini kelilingi makam-makam keramat. Termasuk salah 
satunya adalah makam Ratu Bagus Koneng dari Banten. Konon 
kala itu Ratu Bagus Koneng datang dengan sejumlah pengikutnya 
untuk menyebarkan agama Islam. Hingga kini keturunan Ratu Bagus 
Koneng dan para pengikutnya itu masih berdiam di Pagar Dewa. 

Secara struktur, kampung yang terletak di ujung tempuran sungai 
Way Kanan dan Way Kiri. terdiri atas dua kompleks pemukiman 
yang berderet berhadapan. Jika dilihat dari ujung tempuran sungai, 
orang-orang keturunan Banten tinggal berderet di sisi kiri jalan, 
berseberangan dengan deretan rumah orang-orang asli Pagar Dewa. 

Rumah penduduk asli Pagar Dewa sebagian besar masih berupa 
rumah panggung kayu yang sudah berusia ratusan tahun. Saya 
berkesempatan singgah di rumah tinggal sepasang suami istri 
Ahmad dan Fatimah (keduanya berusia di atas 80 tahun), memasuki 
rumahnya yang sudah berusia 200 tahun seluruhnya nampak terawat, 
tiang-tiang penyangga rumah begitu kuat, lantai dan dinding kayu 
sama sekali tidak keropos. 

Pertemuan bertemu dengan kakek Ahmad dan Siti Fatimah terasa 
lebih santai. Di centrum dinding nampa terpasang foto mantan 
presiden Soeharto, nenek Fatimah meyakini bahwa presiden 
Republik Indonesia masih Soeharto. Penasaran dengan kondisi 
bugar sepasang ‘sejoli’ ini saya menanyakan kiat sehat mereka. 
Pak Ahmad menjawab “ Apa-apa yang bikin saya pusing saya tidak 
pikirkan, lebih baik saya bekerja mencangkul di kebun!” 

Dalam selingan percakapan nenek Fatimah beberapa kali menyuruh 
saya mengambil kue dan meminum kopi, kata nenek (melalui 
terjemahan Ansyori) “Kalau ada orang bertamu adat orang lampung 
harus menjamu, sebab kalau tidak takut si tamu menceritakan 
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pada orang-orang, dan itu merupakan sebuah aib”. Pertemuan 
dengan Kakek Ahmad dan Siti Fatimah menyisakan nilai tersendiri, 
bahwa nilai-nilai lokal bisa dijaga dan lebih bermanfaat justru lewat 
pertemuan-pertemuan kecil. 

Sungai Way Kanan dan Way Kiri yang cukup lebar, dan jika benar 
pernah berdiri Kerajaan Tulang Bawang disini, kami menduga 
dulunya jalur ini adalah jalur lalu lintas yang cukup penting. Orang-
orang dulu tinggal di sepanjang aliran sungai dengan pintu rumah 
menghadap ke sungai dan perahu atau sampan yang diikatkan pada 
tiang-tiang kayu di tepian sungai dan benar-benar menggantungkan 
hidupnya pada sungai.

Kini semuanya berubah, sungai tak benar-benar penting. Bahkan jauh 
ditinggalkan. Perahu-perahu  kian jarang digunakan, hutan dirabas 
untuk jadi kebun dan  pemukiman. Pusat peradaban  telah bergeser 
ke hutan-hutan yang dulunya adalah pedalaman. Kota berpindah ke 
tepi jalan-jalan aspal yang dibangun untuk kebutuhan transportasi 
dan distribusi. Ditambah lagi ketika kebijakan transmigrasi digulirkan 
pemerintah orde baru. Kedatangan pada transmigran tidak hanya 
mengubah (menggeser) pola pemukiman, tetapi juga membentuk 
satu komunitas kebudayaan yang baru. Sungai tidak lagi digunakan 
untuk moda transportasi utama, sementara jalan aspal ke Pagardewa 
dalam keadaan rusak berat. 

2. Perkebunan Karet dan Pasar Panaragan 
Kami menemui seorang penyadap karet di perkebunan karet di 
Panaragan. Dia memberikan informasi yang cukup menyedihkan 
bahwa harga karet melorot drastic, harga karet yang telah 
dicampur cuka dan tawas seharga R. 2.500/ kg, dan Rp. 4.500/
kg untuk karet murni. Perubahan tersebut mempengaruhi warga 
dalam memperlakukan lahan produksinya. Dalam kondisi ekonomi 
yang lemah, kebanyakan petani mengejar kuantitas karet mentah 
perharinya meskipun kualitasnya menurun karena harus dicampur 
tawas dan cuka, sehingga dalam tiga hari karet bisa dikomodifikasi. 
Harga bahan karet mentah campuran ada di kisaran Rp. 2.500/kg 
sementara harga karet mentah yang murni Rp. 8000/kg . Hanya saja 
karet mentah bisa dikomodifikasi setelah didiamkan selama satu 
minggu. Cara lainnya adalah mengganti karet dengan singkong 
impor untuk diolah menjadi tepung. 1 kilogram singkong dihargai 
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rp. 1000,- atau membiarkan kebun karet tidak produktif sambil 
menunggu perubahan kebijakan yang diambil negara, yang 
sesungguhnya juga bergantung pada politik internasional. 

Selain membentuk relasi produksi, melorotnya harga jual 
mempengaruhi relasi sosial dan konsumis warganya. Ibu Suratinah 
seorang warga Tubaba asal Purwokerto pindah bersama suaminya. 
Pada tahun-tahun pertama mereka bisa mengontrak rumah, suaminya 
adalah seorang kuli bangunan. Pada empat tahun pertama mereka 
tinggal di Tubaba harga karet masih berada dalam kisaran Rp. 
8000,-mereka bisa membeli rumah sendiri. Sekarang keadaannya 
tidak mungkin, bahkan untuk kehidupan sehari-hari saja sulit. Ibu 
Suratinah sehari-hari bekerja sebagai penjual nasi uduk di Pasar 
Panaragan Jaya. Kondisi Pasar Panaragan setiap harinya cenderung 
sepi, saya melihat para pedagang lebih sering menunggu daripada 
bertransaksi. Menurut Ansyori hal tersebut juga disebabkan karena 
melorotnya harga karet. 

3. Situs Keramat Gemol
Menuju situs ini kami menyusuri sungai Way Kiri di pagi hari, air 
cenderung surut beberapa kali perahu kayu yang kami tumpangi 
nyangkut akar ganggang. Sepanjang perjalanan mata dimanjakan 
oleh burung-burung yang beterbangan di atas sungai. Pohon-
pohon bakau berukuran besar menjuraikan akar-akarnya di parit-
parit pinggir sungai. Di beberapa bagian sungai yang menjorok 
kami melihat beberapa keramba ikan, dan di daerah yang lebih 
dangkal para peternak membiarkan sapi mereka mandi di sungai. 

Sesampainya situs keramat Gemol kami mesti menaiki puluhan anak 
tangga. Luas situs ini sekitar 0,75 ha. Di kelilingi oleh kebun karet. 
Situs Kramat Gemol berisi kuburan tua, dipercaya sebagai makam 
Minak Indah. Di luar cungkup makam terdapat dua patung buaya 
yang terbuat dari semen. 

4. Yayasan Lebung Kacag Indah (LKI)
Yayasan ini berada di kecamatan Panaragan. Terdapat dua bangunan 
utama, satu berfungsi sebagai sekolah yang di dalamnya meliputi 
kelas-kelas, kantor dan sebuah studio tari. Bangunan lain berfungsi 
sebagai tempat tinggal, di sanalah  seniman senior Iskandar tinggal. 
Pak Iskandar menuturkan dulunya sanggarnya cukup ramai.  Tetapi 
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kini jauh berbeda. Sejumlah ruangan nampak tak terawat, lembab 
dan berdebu. Jumlah siswanya tak lebih dari 15 orang. 

Pak Iskandar merupakan tokoh sentral dalam dunia tari di Tulang 
Bawang Barat, semasa muda dia pernah berguru kepada sejumlah 
maestro di Yogyakarta, di antaranya Mbah Gito Gati, Bagong 
Kusudiardjo dan Ben Suharto. Sepanjang percakapan dia nampak 
antusias karena akan dibangun atmosfir kesenian yang baru di Tulang 
Bawang Barat, secara terbuka dia juga menyilahkan tempatnya 
untuk dipakai kegiatan berkesenian. Dia ingin sekolahnya yang kini 
hampir mati bisa tumbuh kembali. 

Area Yayasan sebenarnya cukup luas, sekira 2 hektar. Selain dua 
bangunan utama tadi, di bagian muka terdapat lapangan basket yang 
sudah tidak pernah dipakai lagi, terlihat dari ring yang sudah rusak dan 
papan pantul yang keropos. Di bagian muka sekolah ada semacam 
lembah kecil dan di sebrangnya perkebunan yang hijau dan asri.
 
5. Perkampungan Transmigran (Jawa dan Bali) 
Pada prinsipnya transmigrasi dilakukan untuk memerataan jumlah 
penduduk sesuai dengan daya tampung ekologi dan sosial. Transmigrasi 
penduduk pertama terjadi pada masa penjajahan Belanda tahun 1905. 
Belanda membuat program transmigrasi sebagai salah satu upaya 
untuk mempertahankan dan memperluas koloninya. Termasuk juga 
untuk mengeksploitasi Sumber Daya Alam tentu saja. Ketika itu petani-
petani Jawa dipindahkan ke Gedong Tataan Lampung. 

Jauh setelah itu Orde Baru mencanangkan program transmigrasi 
dengan cita-cita pemerataan pembangunan dan agenda 
swasembada pangan. Ketika terjadi mobilitas penduduk secara 
besar-besaran di jaman orde baru, seketika itu pula terjadi 
mobilisasi kebudayan. Orang baru yang datang dengan latar 
belakang kebudayaanya berupaya beradaptasi dengan lingkungan 
barunya. Dalam proses adaptasi tersebut selalu ada tarikan-tarikan 
primordialitas dan dorongan kuat untuk melakukan berbagai 
negosiasi demi bertahan hidup. 

Di Tulang Bawang Barat, kami menjumpai beberapa komunitas 
masyarakat yang tinggal di daerah tertentu yang berupaya dengan 
segala cara untuk mempertahankan kebudayaan bawaannya. Mulai 
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Kuda Lumping Jawa Timuran, campur sari dan Krawitan di Kampung 
Margo Kencono hingga Bleganjur, ogoh-ogoh dan tatanan Asta 
Kosala Kosali rumah Bali di Kampung Mulya Asri.

Seni Kuda Lumping atau yang disebut juga Jaran Kepang kesenian 
khas Jawa Timur. Biasanya dipertunjukkan satu paket dengan 
Reog Ponorogo atau Ganongan. Memang ada juga yang serupa di 
beberapa daerah lain seperti di Pantura, Jawa Tengah, Jogja, Pantura 
juga Bali. Tetapi rasanya “keliaran” seni Kuda Lumping lebih identik 
dengan Jawa Timuran. Mulai slompret, kendang, atraksi akrobatik 
hingga kengerian saat si pemain kuda Lumping ndadi. 

Menurut Si Pawang Kuda Lumping ia masih mempertahankan 
pakem seni kuda Lumping Jawa Timuran. “Kalok kuda Lumping 
saya yang main bukan cuma penunggang kudanya yang ndadi mas, 
semua penonton juga bisa ikut ndadi”, ungkap si pawang sambil 

Salah satu tari Bali (Gangga Dewi) di Tulang Bawang Barat
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terkekeh. Hal ini membuat saya kagum! Sebab belakangan di Jawa 
Timur sendiri sejumlah pentas Kuda Lumping, pemainnya hanya 
akting, tidak benar-benar ndadi.

Kami berkunjung ke Kampung Bali Mulya Asri satu hari sebelum 
galungan (penampahan). Hampir setiap rumah dihiasi penjor. 
Beberapa rumah di Mulya Asri masih mempertahakan ukiran 
dan ornamen Bali. Di sana kami bertemu dengan Pak Made dan 
Bli Herman, transmigran asal Nusa Penida Bali, sekaligus tokoh 
masyarakat di Mulya Asri. Ketika itu suasana kampung nampak 
sepi. Sebagian orang sedang sibuk di rumah menyiapkan segala 
keperluan hari raya galungan dan sebagian yang lain pulang 
kampung ke Bali. 

Reog di Tulang Bawang Barat
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Hampir semua transmigran Bali di Mulya Asri berprofesi sebagai 
penyadap karet dan penderes kelapa sawit. Bli Made dan Bli Herman 
adalah generasi kedua, orang tua mereka pertama datang ke 
Lampung sekitar tahun 1964. Berbeda dengan Bli Made yang masih 
kental dengan logat Balinya, Hampir tak nampak logat Bali pada  Bli 
Herman selama kami ngobrol. Ketika ditanya berapa kali pulang ke 
Bali, sambil tertawa pria berambut gondrong ini mengatakan belum 
sekalipun pernah ke Bali.  

Kampung Margo Kencono dan Mulya Asri baru dua Kampung yang 
sempat kami kunjungi. Masih ada kampung-kampung transmigran 
lain yang rasanya juga perlu  untuk didatangi. Tak  berlebihan jika 
membaca Tubaba sebagai sistem kebudayaan yang ditopang oleh 
diaspora kebudayaan para pendatang (transmigran).

6. Perguruan Silat Lampung Garuda Emas
Kami bersilaturahmi ke rumah Bang Arifin, guru besar sekaligus 
pendiri perguruan pencak silat Garuda Emas, sekaligus Wakil Ketua 
Komite Seni Tradisi Dewan Kesenian Tubaba. Dilihat sepintas pria 
bertubuh kecil dan berambut gondrong ini tak nampak seperti 
seorang pendekar. Tetapi begitu melatih dan menggerakkan 
rangkaian jurus-jurus silatnya,  sorot matanya berubah tajam, 
gerakannya lincah dan berenergi. Mengagumkan!

Ilmu silat Bang Arifin diwarisakan turun-temurun dari kaket buyutnya. 
Merasa tidak puas, pria beranak tiga ini menimba ilmu ke berbagai 
daerah di Nusantara. Termasuk ke Jombang Jawa Timur. Maka tak 
perlu heran jika pola-pola gerak silat, jawa, Kuntao, Cimandean 
dan lain sebagainya nampak terpadu dengan indah dalam pola 
kembangan dan serang tangkis silat melayu. Salah satu yang khas 
dari silat Garuda Emas adalah pola langkah empat yang hampir 
merata terdapat di Silat Melayu. Belakangan perguruan Garuda 
Emas kian berkembang. Hampir setiap hari Bang Arifin berkeliling 
dari desa ke desa untuk mengajar murid-muridnya.

Melihat potensi ini kami tawarkan kepada Bang Arifin untuk 
setidaknya memberikan latihan dasar silat Garuda Emas sebagai 
salah satu metode latihan olah tubuh sekaligus sebagai bagian dari 
pertunjukan teater nantinya. Ia pun menyambut baik dan bersedia 
meluangkan waktu untuk membantu proses teater  nanti.
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Jika kita melihat keniscayaan kebudayaan sebagai sebuah kerja 
yang dinamis,  maka dalam jangka waktu dan situasi tertentu 
sebuah kebudayaan bawaan seseorang (baca juga: kolektif) tidak 
akan mungkin lestari. Ditambah lagi ketika sarana komunikasi dan 
transportasi kian beragam, pola interaksi dan modifikasi perilaku 
seseorang juga akan berubah dengan lebih dinamis. Nilai-nilai 
kebudayaan akan saling tumpang tindih sehingga originalitas 
sepertinya tidak penting. Prioritas nilai kebudayaan adalah 
pemenuhan kebutuhan hidup.

Berdasarkan riset ke berbagai lokasi tersebut, membaca teks lokal 
Tubaba nampaknya tidak semudah yang dibayangkan. Dengan 
waktu yang terbatas, perlu selektif dan realistis untuk membuat 
pemetaan. Strategi berikutnya bagimana mengakomodir berbagai 
ide kebudayaan dalam sebuah produksi teater?  Kami sadar teater 
ini perlu menajamkan acuan dan bidikan yang tepat, penjadwalan 
dan metode pelatihan. Hal yang terakhir inilah kami bekerja dengan 
sangat hati-hati, sebab yang kami libatkan adalah anak-anak manusia 
Tubaba, mereka tidak memiliki pengalaman teater, tapi di punggung 
merekalah masa depan kebudayaan Tulang Bawang Barat berada. 

Seni dan agama di Tulang Bawang Barat
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2.4.5 Langkah-langkah Pelatihan Teater 
Sistem pelatihan teater menitikberatkan pada latihan keaktoran. Ada 
tiga poin utama dalam pelatihan keaktoran yakni pelatihan yang 
menitikberatkan pada pikiran, impuls dan kebertubuhan. Pelatihan 
kerja pikiran agar aktor senantiasa berlaku berdasarkan alasan-
alasan khusus, melatih impuls bekerja dengan cara sebaliknya 
sebuah aksi tidak selalu harus memiliki alasan pasti, spontanitas 
tubuh bisa menciptakan laku yang organik. Kebertubuhan 
diperlukan agar teater dikembalikan pada makna asalinya yakni 
menciptakan peristiwa, bukan konflik antar aktor yang penuh kata-
kata. Penciptaan peristiwa memerlukan aksi tubuh yang sempurna. 

Sampai tulisan ini dibuat telah dilakukan 6 kali workshop yang diikuti 
oleh 100 orang. Dalam empat kali workshop pertama metode yang 
diberikan adalah metode integratif melatih seluruh potensi aktor. 
Dalam bentuk permainan aktor dilatih dalam vokal, aksi-reaksi, 
stamina, imajinasi dan grouping. 

1. Latihan pertama: Mengenalkan diri dan membuat gerakan 
Peserta workshop diminta membuat lingkaran besar. Fasilitator 
mengenalkan dirinya dan membuat sebuah gerakan kecil, 
selanjutnya peserta di samping kanannya mengenalkan dirinya dan 
membuat gerakan yang sama tapi dengan volume yang lebih besar, 
pada akhir permainan lingkaran itu menjadi semacam ombak besar. 
Pada bagian awal gerakan kecil-kecil dan terkadang dilakukan 
secara malu-malu pada bagian akhir peserta sudah tidak malu lagi, 
mereka membuat gerakan-gerakan besar yang atraktif sebagian 
dari mereka malah meloncat-loncat. 

2. Latihan kedua: ZIP-BOY! 
Posisi telapak tangan dirapatkan membentuk segitiga lalu digerakan 
lurus sempurna sambil ditunjukan ke peserta di samping sambil 
mengatakan Zip Setiap peserta bebas untuk meneruskan dengan 
perkataan Zip! Atau Boy! Untuk menolak dan permainan akan 
kembali ke arah yang sebaliknya. Dalam menolak dengan perkataan 
Boy! Posisi tangan dibuka sempurna dan posisi tubuh dihadapkan 
pada peserta yang memberikan stimulus. 

3. Latihan ketiga: Dor! 
Setiap peserta membayangkan memiliki pistol di pinggangnya, lalu 
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dia menembak ke kawan di samping kanan. Pada bagian ini reaksi 
terhadap stimulus berjalan lebih sulit, sebab satu peserta dia antara 
dua peserta yang menembak dan ditembak harus merunduk. Setelah 
merunduk dia menembak orang di samping kanannya, permaian 
tubuh secara visual menjadi zig-zag dalam gerakan yang sangat cepat.

4. Latihan keempat: telunjuk dan hidung saling menatap.
Peserta diminta berpasangan, saling berhadapan. Dalam beberapa 
saat saling menatap. Berikutnya salah seorang menyimpan 
telunjuknya dekat hidung lawannya, telunjuk bergerak secara bebas 
ujung hidung mengikuti, tanpa disadarai tubuh ikut bergerak. 
Dilakukan secara bergantian. 

5. Latihan kelima: Mimesis
Peserta diminta berbaring, tubuh mesti rileks. Nafas diatur secara 
normal. Lalu mereka bergerak aktivitas keseharian dengan tempo 
yang paling lambat yang mereka bisa.

6. Latihan keenam: Tubuh Individu-Tubuh Kolektif
Peserta dalam keadaan berbaring, perlahan tubuhnya tumbuh jadi 
binatang dan benda-benda. Kucing memakan batu, batu memakan 
kucing. Dari tubuh individu kemudian bertransformasi menjadi satu 
tubuh grouping, satu kelompok minimal 7 orang. Setiap kelompok 
membentuk satu tubuh binatang. Dalam satu kelompok tubuh 
binatang semua orang harus berkontribusi membentuk anatomi 
dan bisa berfungsi ketika bergerak secara dinamis.

7. Latihan ketujuh: Tepuk Philifina
Tepuk Philifina terdiri dari 10 beat, dilakukan dengan menyesuaikan 
kondisi peserta. Peserta diminta membuat lingkaran, pada tahap 
pertama diberikan beat 1:1, lalu berurutan 1:2, 2:2 dan seterusnya. 

8. Latihan kedelapan: Pohon Harapan
Material yang digunakan adalah kertas warna-warni, lem perekat 
dan gunting. Setiap peserta diminta membuat bentuk daun dan 
buah, lalu membuat teks tentang harapan yang diinginkan dari 
latihan, juga harapan mereka untuk kota. Dari teks tersebut kita 
bisa mempertimbangkan kelak metode teater yang akan diberikan. 
Juga apa yang mereka inginkan di kota yang mereka tinggali. Pada 
bagian akhir terjadi refleksi.



85

9. Latihan kesembilan: Membuat teks dan melatih fokus
Peserta diminta membuat teks dari benda pribadi yang mereka 
sayangi. Pada awalnya hanya 5 kata, kemudian menjadi 25 kata. 
Setelah membaca teks mereka menghapalnya. Cara menghapalnya 
dengan sejumlah cara; dua orang peserta saling berhadapan 
lalu di antara mereka ada peserta yang akan membawakan teks, 
selama membawakan teks dua orang tadi mengguncang tubuh si 
pembawa teks; lima orang peserta berdiri berkerumun di satu sudut 
di depan mereka seorang membawakan teks, selama membawakan 
teks tubuhnya jatuh ke belakang dan gruping melemparkannya ke 
depan lalu tubuh si pembawa teks kembali ke belakang, gerakannya 
seperti bandul.

10. Latihan kesepuluh: Endurance
Peserta diajak melakukan pemanasan yang membuat seluruh otot dari 
ujung kepala hingga ujung kaki bergerak. Kemudian diajak berlari 
dalam 5 putaran dengan tempo sedang, berikutnya berjalan seperti 
biasa, lalu berjalan dengan mengeksplorasi semua bagian telapak 
kaki. Dilanjutkan dengan jalan bebek bergerka maju dan mundur 
diulang berkali-kali. Berikutnya dalam posisi berbaring peserta 
diminta mengangkat kaki dalam tiga tahapan: 30 derajat, 70 derajat 
hingga 90 derajat. Setiap fase latihan selalu diselingi pelemasan, 
biasanya mereka saling berpasangan saling memijit seluruh anggota 
tubuh secara bergantian. Meskipun pada tahapan ini latihan cukup 
berat tapi tetap berada dalam kondisi yang menyenangkan. 
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11. Program apresiasi teater
Program ini dilaksanakan pada tanggal 26-17 Maret di Bandung. 
Empat orang siswa terpilih diajak menonton Festival Teater Remaja 
Jawa Barat 2016, kegiatan yang mereka ikuti adalah pengenalan 
unsur-unsur gedung teater, workshop keaktoran, workshop make-
up, selain menyaksikan dua pementasan teater. Setelah melakukan 
kegiatan tersebut mereka diberikan tugas menulis pengalaman 
masing-masing. 

2.4.6 PENUTUP 
Menggagas sebuah pementasan teater dengan aktor-aktor yang 
belum memiliki pengalaman teater memiliki tantangannya tersendiri. 
Prosesnya perlu pertimbangan yang matang agar teater selain 
memiliki pencapaian estetika juga memiliki manfaat langsung buat 
pelaku dan masyarakat penontonnyaya. Supaya teater tidak terasing 
teater tetaplah mesti setia pada tujuan dasarnya: memberikan 
hiburan dan pendidikan.

Kerja riset dalam penciptaan teater di Tubaba adalah untuk 
menemukan data sejauhmana potensi teater yang dimiliki di kota 
ini, dan teater semacam apa yang kelak bisa memberikan kontribusi 
bagi masyarakat Tubaba. 
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2.5 Tari Nenemo Sebagai Ritual Dan Simbol Multikulturalisme

2.5.1 Pendahuluan
Sudah seabad lebih Nietzsche menyatakan dirinya hanya percaya 
pada Tuhan yang tahu bagaimana ‘menari’. Lebih dari 400 tahun 
sebelum masehi, di bagian timur bumi ini, Confucius berkata bahwa 
tak boleh ada pedang yang diberikan pada orang yang tak mampu 
menari. Kini sudah di abad milenia, kita tak mampu membantah 
bahwa seni tari telah menampilkan sosok manusia dengan citra paling 
purba. Seni tari dalam berbagai wacana dan perkembangannya yang 
kian terkategorisasi seiring dengan munculnya ciptaan-ciptaan baru 
dari seniman yang terus beregenerasi, tak pelak, menjadi sebuah 
seni yang universal. Semua orang di dunia ini, dengan alasan profan 
maupun terbarukan, telah memiliki pengertian tentang universalitas 
tersebut.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, mengacu ke berbagai 
sejarahnya sebagai bangsa poskolonial yang terus menerus 
berdialog dengan berbagai macam pendatang, mulai dari 
Hinduisme sampai pada Islamisasi dan kolonialisasi yang dilakukan 
oleh Belanda telah membuat bangsa ini sekian lama terbuka 
terhadap perubahan. Walaupun demikian, sisa-sisa dari seluruhnya 
yang terjadi di Indonesia, kita masih bisa membaca tari sebagai 
ritual yang di dalamnya menjadi tonggak kebudayaan suatu 
masyarakat. Ritual dalam arti luas, bisa dipahami sebagai sesuatu 
yang ‘embedded’ dalam konteks sosio-kultural masyarakat. Upacara 
adat yang dilakukan sebagai aksi-reaksi yang ekologis terhadap 
alam dan lingkungan sekitar. Manusia Indonesia, telah sejak lama 
menyadari dialog tubuhnya dengan alam sekitar yang turut tumbuh. 
Ritual, yang boleh dikatakan, menjadi ekspresi-eksperimentasi 
terhadap apa yang terjadi pada alam: pesta menunggu panen, 
pesta tanam padi, ritual keagamaan, rasa syukur, dsb.

Tarian Indonesia memberikan cerminan akan kekayaan dan 
keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Terdapat lebih dari 700 
suku bangsa di Indonesia, yang dapat kita tilik dari akar budaya 
Austronesia dan Melanesia, yang dipengaruhi oleh berbagai 
budaya dari negeri tetangga di Asia, bahkan pengaruh barat yang 
diserap melalui koloniasasi. Setiap suku bangsa memiliki tarian 
khas daerahnya sendiri: terdapat lebih dari 3000 tarian asli dari 
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sabang sampai merauke. Tradisi kuno tarian dan drama diajarkan 
dan ditularkan di berbagai sanggar dan sekolah seni tari yang 
dilindungi oleh pihak keraton atau akademi seni yang dijalankan 
oleh pemerintah. Di Sumatra, seni tari tradisi banyak bergerak di 
balai-balai adat dan sanggar tari.

Untuk keperluan kategorisasi, seni tari di Indonesia dapat 
digolongkan ke dalam berbagai kategori. Dalam kategori sejarah, 
seni tari Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga era: era kesukuan 
prasejarah, era Hindu-Buddha, dan era Islam. Berdasarkan 
pelindung dan pendukungnya, dapat terbagi dalam dua kelompok, 
tari keraton (tari istana) yang didukung kaum bangsawan, dan tari 
rakyat yang tumbuh dari rakyat kebanyakan. Berdasarkan tradisinya, 
tarian Indonesia dibagi dalam dua kelompok; tari tradisional dan 
tari kontemporer.

Banyak ahli antropologi percaya bahwa tarian di Indonesia berawal 
dari gerakan ritual dan upacara keagamaan. Tarian semacam ini 
baisanya berawal dari ritual, seperti tari perang, tarian dukun untuk 
menyembuhkan atau mengusir penyakit, tarian untuk memanggil 
hujan, dan berbagai jenis tarian yang berkaitan dengan pertanian 
seperti tari Hudoq dalam suku Dayak. Tarian jenis purba ini biasanya 
menampilkan gerakan berulang-ulang seperti tari Tor-Tor dalam suku 
Batak yang berasal dari Sumatera Utara. Tarian yang bermaksud untuk 
membangkitkan roh atau jiwa yang tersembunyi dalam diri manusia, 
juga dimaksudkan untuk menenangkan dan menyenangkan roh-
roh tersebut. Beberapa tarian melibatkan kondisi mental penarinya, 
seperti kesurupan yang dianggap sebagai penyaluran roh ke dalam 
tubuh penari yang bergerak di luar kesadarannya. Tari Sanghyang 
Dedari adalah tarian suci dan istimewa di Bali, dimana gadis yang 
belum beranjak dewasa menari dalam kondisi mental tidak sadar 
yang dipercaya dirasuki roh suci. Tarian ini menjadi senjata untuk 
mengusir roh-roh jahat dari sekitar desa. 

Pengaruh tari modern yang berkembang dan populer seperti 
Hiphop dan lain sebagainya cenderung membuat tari hanya 
menjadi sebuah tontonan dan semata hiburan. Masyarakat kita 
tidak lagi menjadi bagian dari tari dan tari tidak lagi menjadi bagian 
dari masyarakat. Seni tari di Eropa misalkan, telah berkembang 
dengan suprastruktur yang baik dan mendukung berbagai inovasi 
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dalam tari. Seni tari di masyarakat Eropa, yang bisa dikatakan mapan 
dalam suprastruktur dan infrastruktur seninya, banyak melahirkan 
tari-tari yang juga terpengaruh dari olah tubuh tarian dari timur 
seperti Butoh. Koreografi Meg Stuart misalkan, sangat sensitif, dan 
sangat detail mengeksplor ruang psikologis, dan gerakannya dipilih 
melalui studi latihan fisik dari pelatihan spiritual. Anzu Furukawa, 
salah satu tokoh Butoh perempuan yang koreografinya sangat 
berbeda dengan kebanyakan tari butoh. Dia banyak mengangkat 
konsep kehidupan yang riil dengan menggabungkan antara detail 
tubuh organik dan perhitungan-perhitungan matematis. Dan Pina 
Bausch yang membentuk ruang melalui koreografi di dalam tubuh 
penari. Dia tidak menciptakan sebuah drama dalam teater tari, 
namun tubuh penari menjadi persona-persona yang memunculkan 
identitas. Tubuh penari dan tema koreografi, seperti menjadi 
kesatuan yang berangkat dari sebuah kepercayaan. Pina, memberi 
kepercayaan pada kemampuan tubuh penarinya, dan juga karakter 
pribadi masing-masing penari.

Dengan sebuah misi kebudayaan yang harusnya digenggam 
oleh para seniman kita, kehidupan masyarakat harus mempunyai 
hubungan dengan tari-tari yang mereka miliki sudah lama 
agar tetap menjadi bagian dari bentukan karakter masyarakat. 
Dengan diterimanya agama dharma di Indonesia, Hinduisme dan 
Buddhisme, tarian dirayakan dan ditampilkan sebagai ritual suci. 
Kisah epic Hindu seperti Ramayana.

Mahabharata dan juga Panji menjadi ilham untuk ditampilkan dalam 
tari-drama yang disebut “Sendratari” menyerupai “ballet” dalam 
tradisi barat. Suatu metode tari yang rumit dan sangat bergaya 
diciptakan dan tetap lestari hingga kini, terutama di pulau Jawa 
dan Bali. Sendratari Jawa Ramayana dipentaskan secara rutin di 
Candi Prambanan, Yogyakarta; sementara sendratari yang bertema 
sama dalam versi Bali dipentaskan di berbagai Pura di seluruh 
pulau Bali. Tarian Jawa Wayang orang mengambil cuplikan dari 
episode Ramayana atau Mahabharata. Akan tetapi tarian ini sangat 
berbeda dengan versi India. Meskipun sikap tubuh dan tangan 
tetap dianggap penting, tarian Indonesia tidak menaruh perhatian 
penting terhadap mudra sebagaimana tarian India: bahkan lebih 
menampilkan bentuk lokal. Tari keraton Jawa menekankan kepada 
keanggunan dan gerakannya yang lambat dan lemah gemulai, 
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sementara tarian Bali lebih dinamis dan ekspresif. Tari ritual suci 
Jawa Bedhaya dipercaya berasal dari masa Majapahit pada abad ke-
14 bahkan lebih awal, tari ini berasal dari tari ritual yang dilakukan 
oleh gadis perawan untuk memuja Dewa-dewa Hindu seperti Shiwa, 
Brahma, dan Wishnu.

Sebagai agama yang datang kemudian, Agama Islam mulai masuk 
ke kepulauan Nusantara ketika tarian asli dan tarian dharma masih 
populer. Seniman dan penari masih menggunakan gaya dari era 
sebelumnya, menganti kisah cerita yang lebih berpenafsiran Islam 
dan busana yang lebih tertutup sesuai ajaran Islam. Pergantian ini 
sangat jelas dalam Tari Persembahan dari Jambi. Penari masih dihiasi 
perhiasan emas yang rumit dan raya seperti pada masa Hindu-
Buddha, tetapi pakaiannya lebih tertutup sesuai etika kesopanan 
berbusana dalam ajaran Islam.

Era baru ini membawa gaya baru dalam seni tari: Tari Zapin Melayu 
dan Tari Saman Aceh menerapkan gaya tari dan musik bernuansa 
Arabia dan Persia, digabungkan dengan gaya lokal menampilkan 
generasi baru tarian era Islam. Digunakan pula alat musik khas Arab 
dan Persia, seperti rebana, tambur, dan gendang yang menjadi alat 
musik utama dalam tarian bernuansa Islam, begitu pula senandung 
nyanyian pengiring tarian yang mengutip doa-doa Islami.

Tarian Indonesia menunjukkan kompleksitas sosial dan pelapisan 
tingkatan sosial dari masyarakatnya, yang juga menunjukkan 
kelas sosial dan derajat kehalusannya. Berdasarkan pelindung 
dan pendukungya, tari rakyat adalah tari yang dikembangkan 
dan didukung oleh rakyat kebanyakan, baik di pedesaan maupun 
di perkotaan. Dibandingkan dengan tari istana (keraton) yang 
dikembangkan dan dilindungi oleh pihak istana, tari rakyat 
Indonesia lebih dinamis, enerjik, dan relatif lebih bebas dari aturan 
yang ketat dan disiplin tertentu, meskipun demikian beberapa 
langgam gerakan atau sikap tubuh yang khas seringkali tetap 
dipertahankan. Tari rakyat lebih memperhatikan fungsi hiburan dan 
sosial pergaulannya daripada fungsi ritual.

Dalam konteks kabupaten pemekaran, Kabupaten Tulang Bawang 
Barat membutuhkan sebuah tari yang akan menjadi sebuah simbol 
dan ciri khas identitas kota. Diharapkan sebuah penciptaan tari 
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yang melambangkan bagaimana kota memiliki visi dan misi tertentu 
dalam pembangunan. Tahun 2016 ini, Kabupaten Tulang Bawang 
Barat mempercayakan penciptaan tari Nenemo kepada studiohanafi 
sebagai kurator sekaligus pendamping seniman Hartati, seorang 
koreografer yang telah banyak menciptakan tari kontemporer 
dengan tradisi sebagai basis dasar penciptaannya. Hartati mengajar 
tari di IKJ (Institut Kesenian Jakarta). Tari yang akan diciptakan 
menjadi sebuah tari yang nantinya mengisi seluruh pesta rakyat dan 
kegiatan adat di Tulang Bawang Barat.

2.5.2. Tujuan Penciptaan Tari Nenemo
Tulang Bawang Barat mempunyai keunikan keragaman masyarakat, 
keunikan kondisi alam lingkungan dan adat istiadat. Keunikan-
keunikan yang terekam misalnya adalah bagaimana masyarakat asli 
Tulang Bawang Barat terus menerima dan terbuka dengan perubahan 
dan orang-orang dari berbagai penjuru Indonesia dalam konteks 
transmigrasi. Keragaman kultur ini diharapkan tetap menyatukan 
Tulang Bawang Barat untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan 
dalam peri kehidupan. Dengan ‘Sang Bumi Ruwa Jurai’ dan filsafat 
Piil Pesenggiri yang telah dielaborasi sejak dulu bahwa masyarakat 
Lampung yang berada di Tulang Bawang Barat adalah masyarakat 
yang senantiasa menjadi adat-istiadat dan menghormati pendatang. 
Keterbukaan inilah yang menjadi suatu keunikan tatkala kita melihat 
ada banyak sekali karakter primordial yang banyak terdapat 
pada suku bangsa lain di Indonesia. Dengan kata lain, masyarakat 
Lampung Tulang Bawang Barat sudah mengenal demokrasi dengan 
pemahaman yang luar bisaa luhur. Keunikan seperti inilah yang akan 
digambarkan dalam penciptaan tari Nenemo. 

Tari Nenemo sebenarnya merupakan singkatan dari (Nemen, Nedes, 
dan Neremo). Sebuah filsafat kehidupan yang dipahami sebagai 
tata nilai di Tubaba. Nenemo ini kami pahami dengan sederhana, 
orisinal dan murni. Maka, tarian yang akan diciptakan harusnya juga 
menandai kemurnian dan orisinalitas karakter masyarakat Tubaba 
tersebut. Sebagai sebuah peristiwa, Tari Nenemo ini menjadi penting 
dengan melibatkan sesedikitnya 6 penari, dan dengan kelengkapan 
tari yang dapat mendukung ritual yang berbeda-beda. Untuk itu, 
penciptaan ini, setelah ditularkan dan memasuki masyarakat adat 
Tulang Bawang Barat, akan menjadi cair dengan kebutuhan dan 
kelengkapan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. 
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Sebuah peristiwa seni budaya dalam masyarakat akan semakin 
mempererat hubungan, memperkuat rasa toleransi, kerjasama, 
kerukunan. Dan memunculkan karakter unik sebagai sebuah 
identitas. Tari Nenemo tidak mungkin bisa dipisahkan dari peristiwa 
adat, tari ini akan kehilangan orientasi ‘embedded’ dalam masyarakat 
yang telah menjadi visi dari penciptaan tari ini. Sakralitas tari 
Nenemo ini menjadi penting dipertahankan karena dalam proses 
penciptaannya, Hartati telah melakukan sedikit-banyak riset tentang 
kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Tubaba. 

2.5.3. Pembahasan

A. Konsep Dasar Tari Nenemo

Konsep dan tipologi Tari Nenemo oleh Hartati (koreografer). 
Foto Doc. Sartika Dian Nuraini

Tari Nenemo dapat menjadi bagian dari peristiwa penyambutan 
tamu, peristiwa pernikahan, pengambilan adat untuk raja yang 
baru, dll. Karena di dalamnya melibatkan masyarakat, kaum adat 
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dan agama, pemerintah, petani, anak muda serta perempuan 
sebagai simbol ibu bumi (mother nature). Perempuan sebagai pusat 
segala peradaban di bumi ini akan mengambil, mengadaptasi, 
dan mengembangkan beberapa konsep feminine mystique yang 
berkembang di Barat dan Timur. Sosok mitos Kanjeng ratu Nyai roro 
Kidul, misalnya merupakan sebuah narasi yang terus berkembang 
di Jawa sebagai sebuah mitos yang tidak pernah mati dan terus 
dimanifestasikan dalam cerita adat daerah Yogyakarta. Konsep 
mother nature ini bisa mengambil sosok Putri Sindi dari kerajaan 
Sekala Brak yang merupakan keturunan dari Keratuan Sekala Brak. 
Yang menarik dari mitos tersebut, misalkan ada perempuan yang 
dapat berdialog dengan Maulana yang dating menyebarkan agama 
islam. Intuisi yang dimiliki oleh perempuan untuk bertahan dan 
terus mengalami adaptasi terhadap apa yang sedang menyerang 
dan menghancurkan.

Dalam komposisi tari Nenemo, kami akan membuat masyarakat 
turut sebagai bagian dari ‘penari’ dalam artian yang sangat 
sosiologis. Semua unsur masyarakat yang ada dalam tari ini, dalam 
berbagai peranannya, kemudian menjadi penting untuk memberi 
kesan keberlibatan dan pengambilan peran yang tidak remeh 
temeh dalam membangun system kemasyarakatan yang berbudaya 
adilihung.  Dalam upacara penyambutan tamu, misalnya, penari 
tersenyum untuk menunjukkan bahwa mereka telah menerima tamu 
dengan senang hati dan dengan tangan terbuka telah menyambut 
kedatangan para tamu.

Komposisi tengah dalam tarian ini akan diisi oleh kelompok 
pembawa sirih dalam sebuah tepak, menyimbolkan berbagai hal 
sekaligus. Diantaranya:

1. Dalam adat istiadat Lampung, sirih merupakan simbol cinta kasih. 
Dalam tulisan Kaptain Jackson dikisahkan bahwa, jika seorang lelaki 
ingin melamar gadis pujaannya, ia harus membawakan sirih dengan 
melewati pagar yang dijaga orang tuanya. Jika si gadis menerima 
sirih dan menghabiskannya bersama si lelaki, maka gadis itu telah 
menerima lamaran si lelaki. Tetapi jika tidak, atau bahkan perempuan 
menghabiskan sendiri sirih itu, maka menandakan bahwa lelaki 
telah ditolaknya secara halus.
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2. Isi Tepak Sirih dan Filosofinya:

a. Buah Pinang

Sebutir pinang yang telah diupas kulitnya dan diraci. Tidak boleh 
dibelah dua (utuh). Dalam adat Melayu Tanjungpinang, Provinsi 
Kepulauan Riau, Indonesia, buah pinang melambangkan keikhlasan 
dan ketulusan hati seseorang. Lurusnya hati seumpama mempulur 
pinang. Buah tersebut diletakkan di dalam cembul, yaitu tempat di 
dalam tepak sirih.

b. Kapur Sirih
Kapur sirih berwarna putih melambangkan kebersihan dan kesucian 
hati. Kapur ini juga diletakkan di dalam cembul.

c. Gambir
Melambangkan keberkatan dan obat penawar. Gambir juga 
diletakkan di dalam cembul.

d. Tembakau
Tembakau diletakkan di dalam cembul, gunanya untuk menyugi 
gigi sesudah 
memakan sirih. Tembakau melambangkan kebersihan jasmani.

e. Daun Sirih
Daun sirih melambangkan kebesaran, persaudaraan, dan persatuan. 
Hal tersebut disebabkan sifat dari sirih yang mudah tumbuh dan 
memiliki khasiat untuk mengobati beragam penyakit. Daun sirih dari 
pihak laki-laki disusun dalam posisi telungkup dalam jumlah ganjil. 
Daun sirih telungkup bermakna rendah hati dan berserah diri. Lain 
halnya sirih dari pihak perempuan yang disusun telentang. Hal ini 
melambangkan penerimaan dan penyerahan diri. Daun sirih yang 
bertemu ujung bermakna tercapainya kesepakatan di kedua belah 
pihak.

f. Kacip
Merupakan alat pembelah atau peracik buah pinang. Terbuat dari 
besi. Selain untuk meracik juga digunakan untuk mengupas kulit 
pinang. Kacip melambangkan se-iya se-kata, kemufakatan bersama 
dalam keputusan yang baik.
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2.5.4 Konsep Dasar Tari Nenemo:
Gerak
Bentuk-bentuk gerak yang diciptakan lebih terinspirasi kepada 
aktivitas keseharian petani Tulang Bawang Barat dan gerak kaki tari 
Melayu. 

Alam lingkungan, mata pencarian umumnya, keragamanan etnis 
masyarakat, dan adat istiadat yang dipakai menjadi inspirasi utama.

Aktivitas keseharian petani sebagai gambaran keuletan, kegigihan 
dan pantang menyerah yang merupakan karakter dari masyarakat 
Tulang Bawang Barat menjadi inspirasi utama dalam penciptaan 
gerak. Langkah-langkah dan bentuk-bentuk dari gerak kaki tari 
Melayu akan menunjang penguatan gambaran tersebut.

Bentukan tubuh petani dikesehariannya dalam beraktivitas, sikap 
dan pola pikir menghargai alam lingkungan dan mensyukuri, 
kerjasama dan persaudaraan, menjadi atmosfir yang akan muncul 
dalam penciptaan karakter gerak dan suasana tari.

Ritme dan dinamika gerak selain terinspirasi dari sikap dan daya 
juang petani, juga terinspirasi dari dinamika dan keluwesan 
masyarakat Tulang Bawang Barat dalam pergaulan dan sangat 
menghargai keragaman. Ritme dan dinamika ini bisaanya kita dapat 
lihat dalam tari Melayu. 

Ruang
Pola dan garis-garis ruang akan banyak menggunakan lingkaran, 
garis lurus horizontal/vertikal, berkumpul, berpencar. Pola-pola ini 
persis sama dengan apa yang selalu dilakukan dalam keseharian 
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petani, gambaran lingkungan alam, pola ritual, dan keberadaan 
masyarakat sebagai manusia individual. 

Ruang akan menjadi bagian ungkapan dari hubungan manusia 
dengan manusia, hubungan manusia dengan alam lingkungan dan 
hubungan manusia dengan Tuhan. 

Properti Tari
Penari akan menggunakan sebuah tongkat kayu dengan besar 
lingkaran sebesar genggaman tangan umumnya, dengan panjang 
lebih kurang 2.5 meter. 

Tongkat kayu ini terispirasi dari keindahan deretan hutan karet yang 
ada di Tulang Bawang Barat, gambaran keuletan dan kegigihan 
petani dalam bekerja serta sebagai penunjang artistik. 

Musik
Musik tari tentu saja akan sangat berkaitan dengan gagasan tari dan 
berangkat dari materi musik dan alam lingkungan Tulang Bawang 
Barat. 
Bagaimana dapat menunjang, membantu memperkuat suasana tari 
dan membentuk suasana yang diinginkan. 

Kostum Tari
Selain menunjang gagasan penciptaan tari, kostum juga akan 
membentuk identitas dan karakter tari serta memberikan efek 
artistik yang kuat kepada tarian. 

2.5.5. Kesimpulan
a. Saran 
Penciptaan tari Nenemo adakalanya dipandang sebagai pemerintah 
dan sebagai usaha seniman dalam memberikan nafas kesenian yang 
baru terhadap nilai-nilai luhur yang ada dalam tradisi yang telah ada 
dalam masyarakat sejak dahulu. Penciptaan dan daya kreativitas yang 
memungkinkan dan kondusif terhadap kerja kesenian membutuhkan 
dukungan dari pemerintah yang membutuhkan kebudayaan 
sebagai tonggak bagi berlangsungnya sistem masyarakat yang 
tidak mengaldakan kebudayaan. Dengan cara menjunjung tinggi 
dan tidak melupakan piil pesenggiri yang menjadi dasar terciptanya 
tarian Nenemo ini, diharapkan penciptaan tari dapat menginspirasi 
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seniman yang lain. Untuk itu, kedepannya pemerintah harus terus 
mendukung terwujudnya daya cipta seniman melalui workshop dan 
penciptaan karya semacam ini.

b. Rekomendasi
Selain mendukung penciptaan karya yang berbasis tradisi Melayu 
yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Lampung, kami ingin 
mendorong pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk 
memberikan izin agar terjadinya sebuah workshop dan pelatihan 
tari untuk menularkan projek ini dan membagikan banyak materi 
dan pelajaran menari kepada anak-anak dan masyarakat yang 
membutuhkannya.

Foto: Sartika Dian Nuraini
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2.6 Kajian Musik Kabupaten Tulang Bawang Barat 

2.6.1 Pengertian Musik
Istilah musik berasal dari bahasa Yunani yaitu mousikos, yang diambil 
dari salah satu nama dewa Yunani. Mousikos dilambangkan sebagai 
suatu dewa keindahan dan menguasai bidang seni dan keilmuan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 602) Musik adalah: 
ilmu atau seni menyusun nada atau suara diutarakan, kombinasi dan 
hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang 
mempunyai keseimbangan dan kesatuan, nada atau suara yang 
disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan 
keharmonisan (terutama yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).

Menurut  Wikipedia pengertian musik yaitu suara yang disusun 
demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan 
keharmonisan terutama suara yang dihasilkan dari alat-alat yang 
dapat menghasilkan irama.

Pendapat Jamalus bahwa seni musik adalah suatu hasil karya 
seni berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang 
mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-
unsur pokok musik yaitu irama, melodi, harmoni, dan bentuk atau 
struktur lagu serta ekspresi sebagai suatu kesatuan.

Aristoteles mengatakan bahwa musik merupakan curahan kekuatan 
tenaga penggambaran yang berasal dari gerakan rasa dalam suatu 
rentetan suara (melodi) yang berirama.

Dan menurut David Ewen, musik adalah ilmu pengetahuan dan 
seni tentang kombinasi ritmik dari nada-nada, baik vokal maupun 
instrumental, yang meliputi melodi dan harmoni sebagai ekspresi dari 
segala sesuatu yang ingin diungkapkan terutama aspek emosional.

Menurut ahli perkamusan (lexicographer) musik ialah: ”Ilmu dan 
seni dari kombinasi ritmis nada-nada,vokal maupun instrumental, 
yang melibatkan melodi dan harmoni untuk

mengekspresikan apa saja yang memungkinkan, namun khususnya 
bersifat emosional.
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Pengertian Musik Tradisional
Musik tradisional adalah musik atau seni suara yang berasal dari 
berbagai daerah, dalam hal ini di Indonesia. Lahir dan berkembang 
di suatu daerah tertentu dan diwariskan secara turun temurun dari 
satu generasi ke generasi berikutnya. Musik ini menggunakan 
bahasa, gaya, dan tradisi khas daerah setempat. 

Secara umum, musik tradisional memiliki ciri khas sebagai berikut :

1. Dipelajari Secara Lisan
Sebagai bagian dari kebudayaan, musik daerah diwariskan secara 
turun temurun. Proses pewarisan musik ini biasanya dilakukan secara 
lisan. Generasi tua mengajarkan komposisi musik daerah kepada 
generasi muda. Anak-anak itu akan meneruskannya pula kepada 
anak-anak mereka. Demikian seterusnya, sehingga tradisi musik 
tersebut tetap dikenal oleh masyarakat. Atau orang yang telah mahir 
memainkan instrumen musiknya atau terampil menyanyikan lagu-
lagu daerah akan memberikan contoh kepada pengikutnya untuk 
kemudian ditirukan. Orang yang belajar harus menghapalkannya 
tanpa ada catatan. Dengan terus berlatih, ia akan menguasai 
semakin banyak lagu dan teknik.

2. Tidak Memiliki Notasi
Proses pembelajaran yang berlangsung secara lisan membuat 
partitur (naskah musik) menjadi suatu hal yang tidak terlalu penting. 
Oleh karena itu, sangat lazim jika musik tradisional daerah tidak 
memiliki partitur notasi tertentu. Walau demikian, ada beberapa 
daerah yang memiliki notasi musik seperti di Pulau Jawa dan Bali. 
Namun, notasi ini tetap tidak memiliki partitur, tapi dipelajari secara 
lisan. Sebenarnya, hal ini dikemudian hari dapat menimbulkan 
masalah. Jika orang-orang yang belajar tentang kesenian itu 
semakin sedikit atau malah tidak ada, kesenian tersebut bisa punah. 
Tanpa catatan tertulis, orang lain tidak bisa melestarikannya.

4. Bersifat Informal
Musik Tradisional sangat lazim digunakan sebagai suatu bentuk 
ekspresi masyarakat. Musik ini banyak digunakan dalam kegiatan 
rakyat biasa sehingga bersifat lebih sederhana dan informal / santai. 
Hanya jika digunakan di kalangan istana saja jenis musik ini menjadi 
lebih kompleks dan formal / serius.
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5. Pemainnya Tidak Terspesialisasi
Sistem yang dikembangkan dalam proses belajar instrumen musik 
daerah biasanya bersifat generalisasi. Pemain musik tradisional 
belajar untuk dapat memainkan setiap instrumen yang ada 
dalam suatu jenis musik daerah. Mereka akan belajar memainkan 
instrumen mulai dari yang termudah sampai yang terumit. Jadi, 
pemain musik daerah yang sudah mahir mempunyai kemampuan 
untuk memainkan semua instrumen musik tersebut.

6. Syair Lagu Berbahasa Daerah
Selain syair yang menggunakan bahasa daerah, musik tradisional 
juga menggunakan alunan melodi dan irama yang menunjukkan 
ciri khas kedaerahan. Misalnya, syair lagu dari daerah Jawa . 
Alunan melodinya pun menggunakan nada-nada dari tangga nada 
pelog dan slendro. Contoh lainnya, syair lagu dari daerah Jakarta 
umumnya berbahasa Betawi dan alunan melodinya tersusun atas 
tangga-tangga nada diatonis.

7. Lebih Melibatkan Alat Musik Daerah
Umumnya, permainan musik dalam lagu-lagu daerah di Indonesia 
dibawakan dengan alat-alat musik khas dari daerah-daerah itu 
sendiri. Contoh, lagu -lagu daerah Jawa umumnya diiringi oleh alat 
musik khas Jawa, yaitu gamelan. Contoh lainnya, lagu-lagu daerah 
Sulawesi Utara umumnya diiringi alat musik khas Sulawesi Utara, 
yaitu Kulintang.

8. Merupakan Bagian dari Budaya Masyarakat
Musik tradisional merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang 
berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap 
ciri kebudayaan masyarakat Sang Penciptanya pasti sudah melekat 
erat didalamnya. Musik daerah merupakan salah satu bentuk 
gambaran kebudayaan suatu daerah, selain tarian, pakaian, dan 
adat kebiasaan lainnya. Melalui musik daerah, kita dapat mengenali 
daerah asal musik itu dan ciri budaya masyarakatnya. Misalnya 
: ketika kita mendengarkan permainan gamelan Jawa kita akan 
langsung mengetahui kalau itu adalah musik daerah Jawa Tengah, 
bukan Sunda. Kita dapat mengenalinya lewat karakter permainan 
gamelan terutama lewat suara, irama, dan lagunya. Karakter inilah 
yang menggambarkan ciri khas adat Jawa. Salah satu contohnya 
adalah irama musik gamelan Jawa yang umumnya terdengar 
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melantun halus dan lembut. Hal ini menunjukkan budaya orang 
Jawa yang menekankan tutur kata yang halus, ramah, dan sopan.

Dari pengertian dan ciri-ciri musik tradisional tersebut, kita dapat 
mengambil kesimpulan bahwa musik tradisi cenderung bersifat 
eksklusif. Artinya, musik ini tidak dapat dinikmati secara luas oleh 
masyarakat di luar kebudayaan yang melahirkan musik tersebut. 
Komposisi, fungsi, nilai, dan karakteristik syair musik tradisi suatu 
masyarakat sangatlah khas sehingga tidak mudah untuk dinikmati 
atau diterima sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat lain. 
Oleh karena itu, musiktradisi cenderung kurang dapat berkembang 
sehingga musik ini sering disebut sebagai musik tradisional.

2.6.2. Fungsi Musik
Musik merupakan sebuah elemen yang penting dalam kehidupan 
manusia. Sejak dulu kala musik sudah memegang peranan dalam 
beberapa fungsi berdasar jenis dari musik itu sendiri. Dari berbagai 
jenis musik tersebut, fungsi musik dapat dikelompokkan dalam 
beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

1. Musik Sebagai Sarana Ekspresi Diri
Seorang seniman musik akan lebih mudah berekspresi atau 
mengungkapkan perasaannya lewat musik. Di samping untuk 
menunjukkan bakatnya, pengungkapan perasaan lewat musik akan 
lebih mudah diterima. Apalagi bila musik tersebut berupa vokal 
yang berisi kata-kata yang tersusun bagus dan mudah dimengerti. 
Disertai dengan alunan nada-nada yang mewakili ekspresi yang 
akan dikeluaran. Misalkan, apabila hendak berekspresi sedih, nada 
yang dimainkan berupa nada yang bertempo lambat dan halus. 
Sebaliknya, bila nada tersebut cepat dan menggebu-gebu biasanya 
mewakili ekspresi senang dan bahagia.

2. Musik Sebagai Sarana Hiburan
Musik sangat efektif dalam menghibur. Selama suatu musik tersebut 
dianggap indah, sudah pasti musik tersebut dapat menghibur. 
Seseorang bahkan memerlukan musik untuk menghibur diri ketika 
sedang bosan ataupun sedih. Lebih dari menghibur, musik juga 
dapat melalaikan manusia dari kehidupan sehari-harinya.
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3. Musik Sebagai Sarana Terapi
Musik sebagai terapi awalnya di perkenalkan pada perang dunia 
ke-II untuk mengobati korban perang. Sekarang musik banyak 
dimanfaatkan untuk terapi penyakit mental atau kelumpuhan organ 
tubuh. Musik juga dapat berguna untuk menyegarkan kembali 
sistem kerja otak setelah lama digunakan saat bekerja.

4. Musik Sebagai Sarana Upacara
Musik di Indonesia, pasti akan selalu berkaitan erat dengan upacara-
upacara tertentu seperti perkawinan, kelahiran, kematian, serta 
upacara keagamaan dan kenegaraan. Di beberapa daerah, bunyi 
dari suatu alat musik diyakini memiliki kekuatan magis.

5. Musik Sebagai Sarana Komersial
Bagi para seniman musik atau musisi, musik merupakan salah 
satu sumber  penghasilan. Mereka merekam hasil karya mereka 
dalam bentuk pita kaset atau CD. Kemudian karya mereka akan 
dijual ke pasaran. Dari hasil penjualannya ini mereka mendapatkan 
penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain dalam 
media kaset dan CD. Para musisi juga melakukan pertunjukan yang 
dipungut biaya. Musik juga sering dikotrak sebagai pengiring 
sebuah film atau biasa disebut OST (Original Soundtrack). Biasanya 
musik yang diambil sebagai OST memilki keterkaitan dengan film 
berupa kesamaan cerita yang dapat menggambarkan isi dari film 
tersebut. Bahkan musik juga sering digunakan sebagai OST dari 
sebuah Iklan, baik itu ditelevisi maupun radio.

6. Musik Sebagai Sarana Tari
Musik selalu cocok bila dihubungkan dengan tarian. Keduanya 
saling berhubungan dengan adanya kesamaan pola dan ritme 
satu sama lainnya, suatu tarian tanpa diiringi irama musik akan 
terasa hampa (kosong) dan menyulitkan bagi sang penari. Ketika 
penari melakukan gerak tarinya dibutuhkan tempo dan ritme agar 
gerakannya. Di Indonesia, bunyi-bunyian atau musik diciptakan 
oleh masyarakat untuk mengiringi tarian-tarian daerah. Oleh sebab 
itu, kebanyakan tarian daerah di Indonesia hanya bisa diiringi oleh 
musik daerahnya sendiri. Pastinya di luar negeri juga begitu. Seperti 
dansa, balet dan sebagainya.
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7. Musik Sebagai Sarana Pendidikan
Sebagai media pendidikan, musik digunakan dalam proses 
pembelajaran di sekolah. Musik digunakan untuk menciptakan rasa 
cinta tanah air kepada siswa-siswanya melalui lagu-lagu perjuangan. 
Tak hanya itu, lagu daerah juga dapat digunakan untuk pendidikan 
siswa dalam hal menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan 
suku, ras dan agama. Dalam pendidikan, musik juga dapat digunakan 
sebagai sarana pengembangan diri siswa. Musik juga dapat 
membentuk kepribadian bagus untuk seseorang. Seperti yang 
dikatakan oleh  Hatta, bahwa musik dapat menanamkan perasaan 
halus dan budi yang halus dalam jiwa manusia. Dengan musik, jiwa 
lebih mempunyai rasa akan harmoni dan irama. Kedua-duanya 
adalah landasan yang baik untuk menghidupkan rasa  keadilan. 
Namun dalam pendidikan musik, harus dijauhkan lagu-lagu yang 
melemahkan jiwa serta mudah menimbulkan nafsu buruk. 

8. Musik Sebagai Sarana Komunikasi
Di beberapa tempat di Indonesia, bunyi-bunyi instrumen 
tertentu yang memiliki arti tertentu juga bagi anggota kelompok 
masyarakatnya. Bunyi- bunyian itu memiliki pola ritme tertentu 
yang menandai bahwa ada suatu peristiwa atau kegiatan yang ingin 
diinformasikan ke masyarakat. Instrumen yang umum digunakan 
dalam masyarakat Indonesia adalah seperti kentongan, bedug di 
masjid, dan lonceng di gereja.

9. Musik Sebagai Sarana Kreativitas
Kreatif  merupakan  sifat  yang  dilekatkan  pada  diri  manusia  yang  
dikaitkan dengan  kemampuan  atau  daya  untuk  menciptakan.  Sifat  
kreatifitas  ini senantiasa  diperlukan  untuk  mengiringi  tingkah  laku  
manusia  dalam  rangka memenuhi kebutuhannya.

2.6.3. Unsur Unsur Musik
Berikut merupakan unsur - unsur dari suatu musik,

1. Melodi
Melodi adalah tingkatan tinggi-rendah dan panjang-pendeknya 
nada dalam musik. Dalam sebuah musik melodi terdengar seperti 
nada yang seolah bergerak menuju puncak dan kemudian kembali 
ke kondisi sebelumnya. Melodi terdiri dari pitch, durasi dan tone. 
Pitch juga biasa disebut timbre atau warna suara. Pitch yaitu suatu 
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hal mengatur serangkaian not, yang dilambangkan dengan alfabet 
A-G. Not-not tersebut menjadi melodi dalam selang waktu tertentu 
atau disebut durasi. Not tersebut bisa dihasilkan dari bermacam 
alat musik dengan warna suara yang berbeda-beda atau dikenal 
dengan nama tone.

2. Ritme
Ritme (irama) merupakan rangkaian gerak yang beraturan dan 
menjadi unsur dasar dari musik. Ritme terbentuk dari sekelompok 
bunyi dan diam panjang pendeknya dalam waktu yang bermaca-
macam, membentuk pola irama dan bergerak menurut pulsa dalam 
setiap ayunan birama (Jamalus,1998:7). Irama berfungsi untuk 
mengatur dari suara dan hening. Unsur dari irama meliputi not, 
ketukan dan tempo. Agar irama dalam musik tetap teratur, musik 
tersebut harus sesuai dengan tempo yang terdiri dari not-not 
yang dimainkan dalam satu ketukan. Tempo di sini berfungsi agar 
kecepatan ketika memainkan musik dapat diatur dan disesuaikan.

3. Harmoni
Harmoni adalah cabang ilmu pengetahuan musik yang membahas 
dan  membicarakan perihal keindahan komposisi musik (Banoe, 
2003:180). Harmoni merupakan bagian yang melibatkan nada atau 
kunci (kord) yang berlangsung terus-menerus. Dalam musik harmoni 
akan tampak ketika terdapat keseimbangan antara momen penekanan 
dan pelepasan. Harmoni tersusun dari interval, kunci dan skala. Interval 
yaitu jarak yang terdapat antara dua buah nada. Kunci merupakan 
serangkaian not yang mengatur keharmonisan suatu melodi dalam 
interval tertentu. Dan skala adalah sekumpulan not berperan sebagai 
kerangka dari suatu musik. Skala juga berfungsi sebagai acuan untuk 
menentukan not yang akan dimainkan pada musik.

4. Dinamik
Dinamik adalah tingkatan keras dan lembutnya cara memainkan 
musik, keras dan lembut ini diperlukan agar musik tidak terdengan 
monoton atau datar. Keadaan keras dan lembut tersebut memiliki 
istilah sendiri di dalam permainan musik, seperti Piano (p = lembut), 
Pianissimo (pp = sangat lembut), Mezzo piano (mp = setengah 
lembut), Mezzo forte (mf = setengah keras). Forte (f = keras), Fortissimo 
(ff = sangat keras). Selain itu masih ada tanda dinamik lainnya 
yang digunakan yaitu crescendo dan decrescendo. Crescendo 
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menandakan agar musik dimainkan dengan keras. Sebaliknya, 
decrescendo menandakan agar dimainkan dengan lembut.

5. Tangga nada
Tangga nada adalah urutan dari suatu nada yang disusun seperti 
tangga. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada 
diatonik dan pentatonik. Tangga nada diatonik yaitu tangga nada 
yang terdiri dari 7 nada berdasarkan interval-interval yang telah 
ditentukan. Sedangkan tangga nada pentatonis yaitu tangga nada 
yang hanya terdiri dari 5 nada pokok. Suatu tangga nada, pasti ada 
satu nada dasar yang diikuti oleh nada-nada lainnya yang bisa lebih 
rendah atau lebih tinggi dengan pola interval tertentu, sehingga 
terbentuk bentuk khas tersendiri.

2.6.4 Jenis-Jenis Alat Musik Tradisional Provinsi Lampung
Provinsi Lampung menyimpan aneka ragam kekayaan alam maupun 
budaya. Selain rumah adat, tarian dan juga ada istiadat lainnya, 
Provinsi Lampung yang memiliki moto Sang Bumi Ruwai Jurai ini 
juga memiliki alat musik tradisional provinsi Lampung yang harus 
kita ketahui dan sekaligus dilestarikan.

Untuk urusan musik, di Provinsi Lampung yang memiliki kekayaan 
kain tapis ini telah berkembang jenis musik modern dan tradisional. 
Untuk musik modern, tentu saja telah mengadopsi kebudayaan 
musik global seperti yang telah kita kenal.

Dan untuk musik tradisional, di Lampung telah berkembang 
kesenian musik gambus yang diiringin oleh gitar akustik. Namun 
selain dua alat musik ini, masih ada beberapa instrument / alat musik 
dari Provinsi Lampung yang patut kita ketahui bersama :
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1. Gamolan

Sumber: infolampung.com

Gamolan adalah alat musik menyerupai gamelan. Alat musik 
Gamolan dari Provinsi Lampung ini merupakan alat musik yang 
terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara dipukul.

Diperkirakan alat musik khas Lampung ini sudah dimainkan 
masyarakat Lampung kuno sejak abad ke-4 masehi, akan tetapi 
sampai dengan saat ini banyak masyarakat Lampung yang belum 
mengetahui dari kekayaan alat musik tradisional ini.

Gamolan modern yang dapat ditemui di Lampung Barat dan Way 
Kanan, memiliki perbedaan dibandingkan dengan gamolan kuno. 
Gamolan kuno memiliki delapan bilah bambu yang sejajar di atas 
satu bongkahan bulat bambu sebesar sekitar lengan orang dewasa. 
Delapan bilah bambu masing-masing mewakili delapan tangga 
nada, yaitu do re mi fa so la si do. Sementara, gamolan modern hanya 
memiliki tujuh bilah bambu yang mewakili tujuh tangga nada. Satu 

tangga nada yang hilang ada-
lah tanga nada fa. Margaret 
mengatakan, dirinya pun bel-
um memahami alasan peng-
hapusan tangga nada fa. 

2. Serdam
Sumber: kerajaanlampung.com
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Serdam merupakan alat musik tiup tradisional dari Provinsi Lampung 
yang terbuat dari bambu dan memiliki nada pentatonis. Berbeda 
dengan Seruling  atau Suling, Serdam umumnya menghasilkan 
nada dasar G = do, terdiri dari 5 lubang yang menghasilkan tangga 
nada  berirama do, re, mi, sol, la dan si (1, 2, 3, 5, 6 dan 7).

Instrumen musik Lampung ini terbuat dari bambu yang berbentuk 
bulat berdiameter + 1 cm dengan panjang   + 25,5 cm. Diameter 
lubang peningkah + 4 mm, jarak dari ujung buluh ke lubang 
peningkah  + 4 cm, sedang jarak antara masing-masing lubang 
peningkah + 2  cm. Jarak lubang klep I dan klep II + 1,5 cm sedangkan 
jarak peniup ke klep I + 4 cm.

Serdam dipergunakan bersama-sama dengan instrument musik 
Lampung lainnya, biasanya dimainkan oleh seorang putra. Cara 
memainkannya ujung lubang peniup ditiup dan lubang-lubang 
penghasil nada ditutup dengan jari-jari seperti yang kita ketahui 
sebagaimana meniup seruling. Sedangkan untuk mencari nada 
rendah atau tinggi dilakukan dengan cara menutup atau membuka 
lubang-lubang jari yang ada di sepanjang tubuh Serdam. 

3. Kompang / Khaddap

Sumber: ilovelampung.com
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Kompang merupakan sejenis alat musik tradisional yang sangat 
dikenal di kalangan masyarakat Melayu pada umumnya. Hampir 
mirip dengan alat musik rebana, Kompang merupakan alat musik 
tradisional dari Provinsi Lampung yang dibuat dari kayu dan kulit 
kambing. Di beberapa daerah di Lampung, alat musik Kompang 
juga disebut dengan Khaddap. Keberadaan alat musik ini dikaitkan 
dengan penyebaran agama Islam di Indonesia.

Kompang terdiri dari berbagai ukuran. Ada yang berukuran garis 
pusat sepanjang 22.5 cm, 25 cm, 27.5 cm dan ada juga yang 
mencapai 35 cm.

Kompang dimainkan secara beregu dalam keadaan duduk, berdiri 
atau berjalan. Jika kompang dimainkan dalam acara berzanji, 
pemain akan duduk bersila atau duduk di atas kursi. Jika dimainkan 
dalam acara pernikahan dan pawai menyambut pejabat daerah atau 
pejabat negara, pemain kompang ini berjalan mengiringi pengantin 
atau pejabat daerah, atau pejabat negara tersebut.

Kompang dimainkan dengan menggunakan kedua belah tangan. 
Sebelah tangan memegang kompang, dan sebelah tangan 
lagi memukul kompang. Terdapat tiga rentak dalam permainan 
kompang, yaitu rentak biasa, rentak kencet, dan rentak sepulih. 
Rentak yang biasa dimainkan ialah rentak biasa. Rentak kencet ialah 
rentak di tengah-tengah pukulan, kemudian seolah-olah terhenti 
seketika. Sedangkan rentak sepulih dimainkan untuk kembali pada 
rentak lagu pertama.

Cetik atau Kulintang Pekhing
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Yaitu alat musik yang terbuat dari bambu besar (betung), lebih 
baik yang telah berumur 6 (enam) tahun dan telah mati (Lpg : mati 
temegi). Ruas bambu dibelah berukuran 5 x 30 cm, sedangkan 
untuk dudukan (rancak) diberi lubang dengan lebar 7 dampai 10 
cm dan panjangnya 45 cm.

Alat musik cetik atau dalam bahasa Lampung dikenal sebagai 
gamolan pekhing, merupakan alat musik tradisi Lampung yang 
sangat lambat perkembangannya. Sebelum 1990, cetik hanya 
dikenal sebagai alat musik yang dimainkan saat upacara adat atau 
upacara penyambutan tamu.

2.6.5. Jenis-Jenis Alat Musik Tradisional Kabupaten Tubaba

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh ahli, alat musik tradisonal 
yang diciptakan untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 
perkembangan atau re-design dari alat musik yang sudah tercipta 
sebelumnya di Lampung. 

Penciptaan ini terinspirasi dari notasi Q, dimana simbol atau tanda 
ini mewakili bunyi nada yang dihasilkan oleh instrument musik. 
Penamaan notasi Q diambil dari aksara Lampung kuno.  

Alat musik tradisional ini adalah:
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1. Q-Tik

Adapun tangga nada Q-Tik adalah:
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2. Q-Way

Adalah instrument music baru yang penciptaannya terinspirasi dari 
soundscape dikawasan sungai way kanan dan way kiri. Q-way terbuat 
dari bahan bambu ukuran kecil, biji buah karet dan kawat bonsai. 

Suara yang dihasilkan menyerupai suara burung (dari bamboo  yang 
dipotong sesuai ukuran) dimainkan dengan cara ditiup, serta suara 
gemericik air (dari biji buah karet yang diikat  pada kawat bonsai), 
dimainkan dengan cara digoyangkan. 

3. Q-Ret
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Adalah instrument baru Tulang Bawang Barat, yang tercipta dan 
terinspirasi dari observasi dikawasan hutan karet. Terbuat dari 
bahan bambu ukuran kecil, tempat getah karet berbentuk mangkuk, 
tempat obat nyamuk yang biasa dipakai oleh para penyadap getah 
karet, kayu batang karet serta kawat bonsai.

Suara yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan Q-Way, tetapi 
bentuk tampilan instrument lebih bervariasi.     
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2.7 Kajian Pakaian Adat Tradisional 
Kabupaten Tulang Bawang Barat 

2.7.1 Konsep

Berdasarkan riset yang digali dari tradisi dan budaya setempat akan 
dikembangkan dan dimodernisasi sesuai gaya hidup yang relevan 
dengan pertimbangan iklam, aktivitas, pemakaian dan perawatan 
yang cocok di Kabupaten Tubaba.

Desain yang diciptakan bertujuan untuk menghargai dan 
melestraikan adat local, serta menciptakan inovasi baru yang dapat 
membedakan dan menonjolkan keunikan dari masing-masing 
budaya di Indonesia.

2.7.2. Inspirasi penciptaan pakaian adat:
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Rancangan baru pakaian adat Kabupaten Tubaba
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2.8 Kajian Seni Rupa Kabupaten Tulang Bawang Barat

2.8.1 Sejarah Perkembangan Seni Rupa 

Secara singkat perkembangan kesenirupaan khususnya seni lukis di 
Indonesia meliputi seni prasejarah, sejaraseni Indonesia-Hindu, seni 
Indonesia-Islam, dan seni Indonesia Modern.

Seni lukis adalah salah satu cabang dari seni rupa. Dengan dasar 
pengertian yang sama, seni lukis adalah sebuah pengembangan 
yang lebih utuh dari menggambar.

Melukis  adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi 
atau permukaan dari objek tiga dimensi untuk mendapat 
kesan tertentu. Medium  lukisan  bisa berbentuk apa saja, 
seperti kanvas, kertas, papan, dan bahkan film di dalam fotografi bisa 
dianggap sebagai media lukisan. Alat yang digunakan juga bisa 
bermacam-macam, dengan syarat bisa memberikan  imaji  tertentu 
kepada media yang digunakan.

2.8.2. Seni Lukis Zaman Prasejarah Indonesia
Pada zaman prasejarah, seni   lukis memegang peranan penting 
karena setiap lukisan mempunyai makna dan maksud tertentu. Pada 
zaman tersebut lukisan dibuat pada dinding-dinding gua. Ditandai 
dengan menempelkan tangan di  dinding gua, lalu disemprotkan 
dengan kunyahan daun-daunan atau batu mineral berwarna. Teknik 
menyemprot ini dikenal dengan nama aerograph. Selain itu, media 
lain dalam pembuatan seni lukis menggunakan media tanah liat. 
Pewarna yang digunakan berasal dari bahan-bahan alami seperi 
mineral dan lemak binatang. Pada umumnya tujuan dari pembuatan 
seni rupa pada zaman ini adalah bersifat magis.

Salah satu contoh karya lukis yang dihasilkan pada zaman prasejarah 
dapat dilihat di Gua Leang-Leang   Pattakere di Maros, Sulawesi 
Selatan. Lukisan tersebut menggambarkan adegan perburuan . 
selain itu, ada juga lukisan pada dinding-dinding gua di pantai 
selatan Irian Jaya (papua). Lukisan yang terdapat pada tempat 
tersebut menggambarkan tentang nenek moyang.  

Hal yang menarik perhatian pada lukisan di tempat tersebut yang 
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tersebar di daerah yang amaat luas itu adalah siluet tangan yang 
terdapat di manamana. Cap tangan ini terdapat pula di Sulawesi 
Selatan, pada lukisan di tebing batu diteluk Sulaeman Seram, di 
teluk Berau Papua, dan di pulau Arguni dan kepulauan Kei. Selain 
motif bayngan tangan, motif yang terdapat di banyak tempat ialah 
sosok maunisa, perahu, matahaari, bulan, burung, ikan, kura-kura-
manusia, kadal kaki, dan babi rusa.
 
2.8.3.  Seni Lukis Zaman Hindu Klasik Indoensia
Setelah zaman prasejarah berkhir, bangsa Indonesia telah memiliki 
berbagai macam keahlian seperti pembuatan batu besar berbentuk 
piramida beurndak, seni tuang logam, pertanian dan peralatannya, 
seni pahat, serta pembuatan batik yang dikembangkan dengan 
menambah unsur-unsur baru pada awal masuknya pengaruh Hindu. 
Zaman ini meupakan babak baru dalam periodisasi kebudayaan 
Indonesia dan dapat dikatakan sebagia zaman sejarah karena pada 
zaman ini telah ditemukan peninggalan berupa tulisan. 

Hal ini terjadi karena kebudayaan di Indonesia telah terjadi kontak 
dengan kebudayaan di India. Tema agama merupakan tema yang 
umum dijumpai pada masa ini, selain tema mitologi, legenda dan 
cerita sejaarah. Contohnya adalah lukisan Bali Klasik yang berisis 
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cerita Ramayana dan Mahabarata. Gaya yang dipakai pada pahatan 
dinding candi zaman Majapahit adalah gaya eayang dengan 
komposisi bidang mendatar yang padat dan sarat akan stilasi. 
Warna lukisan terbatas pada warna-warna yang dapat dicapai bahan 
alami seperti kulit penyu, daun-daunan, tanah dan jelaga. Lukisan 
pada umumnya dibuat pada kain memanjang tanpa bingkai, dan 
tampak seperti gulungan. Seperti juga pahatan dinding candi dan 
gambar lontar, fungsi dari lukisan Bali Klasik adalah sebagai media 
pendidikan sesuai dengan ajaran agama atau falsafah hidup zaman 
Hindu.
 
Seni lukis di Bali mulai berlangsung ketika kebudayaan Hindu Jawa 
Timur terdesak oleh kebudayaan Islam. Keberadaan seni lukis yang 
menyatu dan berakulturasi dengan kebudayaan Hindu menjadi 
khas dan dikenal oleh berbagai negara hingga kini. Perkembangan 
seni lukis Hindu-Bali dapat diuraikan dalam tiga bagian, yaitu seni 
lukis Kamasan, seni lukis Pita Maha, dan seni lukis Seniman Muda.

2.8.4.  Seni Lukis Islam Indonesia
Seperti pada zaman Hindu, kesenian Islam di Indonesia berpusat di 
istana. Seorang seniman tugasnya tidak semata-mata menciptakan 
karya seni, akan tetapi ia juga seorang ahli dalam berbagai ilmu 
pengetahuan dan filsafat, di samping mengenal cabang seni lainnya. 
Pada seni Islam, terdapat suatu pantangan untuk melukiskan motif 
makhluk hidup dalam bentuk realistis. Para seniman melakukan 
upaya kompromistis dengan kebudayaan sebelumnya. 

Dalam hal ini toleransi Islam mendukung proses kesinambungan 
tradisi seni rupa sebelumnya, tetapi dengan nafas baru, seperti 
hiasan dengan motif stilasi binatang dan manusia dipadukan 
dengan huruf Arab, baik dalam penerapan elemen estetis pada 
mesjid, penggarapan seni kriya, lukisan atau kaligrafi. Adapun 
pembuatan patung, dibuat demikian tersamar sehingga seolah-olah 
gambaran ini hanya berupa hiasan dedaunan atau flora. Biasanya 
lukisan dibuat sebagai hiasan yang menggambarkan cerita-cerita 
tokoh dalam pewayangan atau lukisan binatang candra sangkala 
dan tentang riwayat nabi. Adapun bentuk lukisan yang disamarkan 
seperti lukisan kaca yang berasal dari Cirebon.
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2.8.5. Seni Lukis Indonesia Baru
Seni lukis Indonesia baru yang berkembang di Indonesia seperti juga 
kesenian pada umumnya tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa 
menempatkannya dalam keseluruhan kerangka masyarakat dan 
kebudayaan Indonesia. Perkembangan karya seni lukis Indonesia 
dipengaruhi kuat oleh kekuatan sejarah. Seni lukis Indonesia baru 
berkembang setelah masa seni lukis Islam. dan seni lukis pada masa 
ini mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan 
perkembangan senirupa indonesia dimana tokohnya seperti Raden 
Saleh, Affandi, Basuki Abdullah.

Macam-macam Seni Lukis berdasarkan tujuan pembuatannya
Dalam membuat sebuah karya seni lukis, para seniman memiliki 
berbagai macam tujuan dan alasan pembuatan karya tersebut. 
Tujuan-tujuan yang dipilih oleh para seniman antara lain tujuan 
religius, magis, simbolis, estetis, komersil, dan ekspresi.

a.  Seni Lukis untuk Tujuan Religius
Seorang seniman yang memiliki tujuan religius menjadikan lukisan 
yang dibuatnya sebagai pengabdian yang ditunjukan kepada Tuhan, 
nenek moyang, atau para dewa, baik politheisme atau monotheisme. 
Salah satu bentuk lukisan yang dibuat dengan tujuan religius adalah 
lukisan pada gua leang-leang di Maros, Sulawesi Selatan.
 
b. Seni Lukis untuk Tujuan Magis
Seorang seniman yang memiliki tujuan magis menjadikan lukisan 
yang dibuat untuk mendatangkan magis atau sihir. Lukisan ini 
bersifat primitif. Akan tetapi, pelukis modern juga banyak yang 
melukis tema dan motif primitif agar menimbulkan kesan magis. 
Mereka menganut paham primitivisme. Seniman-seniman yang 
banyak melukis tema dan motif primitif banyak terdapat di Bali.
 
c.  Seni Lukis sebagai Tujuan Simbolis
Seorang seniman yang memiliki tujuan simbolis melakukan kegiatan 
melukis untuk melambangkan suatu cita-cita kehidupan pribadi 
atau kelompok. Misalnya, cita-cita berupa kebahagiaan, kedamaian, 
kekuatan, dan kehendak positif yang bermanfaat bagi manusia. 

d. Seni Lukis untuk Tujuan Estetis
Seorang seniman yang memiliki tujuan estetis akan melukis 
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dengan sematamata mengutamakan rasa keindahan saja sehingga 
lukisannya dapat dinikmati sebagai penghias dekorasi. 

e. Seni Lukis untuk Tujuan Komersil
Seorang seniman yang memiliki tujuan komersil akan melukis 
dengan mengutamakan selera pembeli. 

f. Seni Lukis untuk Tujuan Ekspresi
Seorang pelukis yang melukis dengan tujuan ekspresi akan melukis 
untuk mengekspresikan perasaannya sendiri, tanpa melihat unsur-
unsur lain. Di sini seniman benar-benar total mencurahkan semua 
ekspresi dan perasaannya ke dalam sebuah lukisan. Teknik yang 
dipakai pun beragam dan biasanya seorang seniman ini mempunyai 
teknik khas tersendiri.

2.8.6. Aliran Seni Lukis di Indonesia

1. Surrealisme
Lukisan aliran surrealisme ini kebanyakan menyerupai bentuk-
bentuk yang sering ditemui di dalam mimpi dan sebenarnya bentuk 
dari gudang pikiran bawah sadar manusia. Pelukis berusaha untuk 
membebaskan pikirannya dari bentuk pikiran logis kemudian 
menuangkan setiap bagian dari objek untuk menghasilkan sensasi 
tertentu, yang bisa dirasakan manusia tanpa harus mengerti 
bentuk aslinya. Salah satu tokoh yang populer dalam aliran ini 
adalah Salvador Dali

2. Kubisme 
Adalah aliran yang cenderung melakukan usaha abstraksi terhadap 
objek ke dalam bentuk-bentuk geometri atau bentuk balok-balok 
untuk mendapatkan sensasi tertentu. Salah satu tokoh terkenal dari 
aliran ini adalah Pablo Picasso.

3. Romantisme 
Merupakan aliran tertua di dalam sejarah seni lukis modern Indonesia. 
Lukisan dengan aliran ini berusaha membangkitkan kenangan 
romantis dan keindahan di setiap objeknya. Pemandangan alam 
adalah objek yang sering diambil sebagai latar belakang lukisan.

Romantisme dirintis oleh pelukis-pelukis pada zaman penjajahan 
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Belanda dan ditularkan kepada pelukis pribumi untuk tujuan koleksi 
dan galeri pada zaman kolonial. Salah satu tokoh terkenal dari aliran 
ini adalah Raden Saleh.

4. Plural painting
Adalah sebuah proses beraktivitas seni melalui semacam meditasi 
atau pengembaraan intuisi untuk menangkap dan menterjemahkan 
gerak hidup dari naluri kehidupan kedalam bahasa visual. Bahasa 
visual yang digunakan berpijak pada konsep Plural painting. Artinya, 
untuk menampilkan idiom-idiom agar relatif bisa mencapai ketepatan 
dengan apa yang telah tertangkap oleh intuisi mempergunakan 
idiom-idiom yang bersifat: multi-etnis, multi-teknik, atau multi-style.

2.8.7. Metode Pelatihan Melukis 
di Kabupaten Tulang Bawang Barat
Mengumpulkan anak muda dengan satu kesenangan atau minat 
pada jenis kesenian tertentu disaat sekarang ini merupakan 
sesuatu yang tidak mudah, bukan lantaran terlalu sedikitnya pilihan 
kesenangan untuk mereka, justru sebaliknya bahwa mereka telah 
menginginkan banyak hal dengan pilihan yang banyak ragamnya. 

Bersamaan dengan besarnya rasa keingintahuan dan disertai 
semangat belajar mereka yang tinggi pada akhirnya sangat 
diperlukan pembimbing yang mau metode pembelajaran yang 
baru, yang lebih menyenangkan dan mampu memberi percaya diri 
dan juga rasa kebersamaan dalam medan pengembangan menuju 
pembaruan kesenian. 

Pilihan mendasar metode pembelajaran yang kita ambil adalah 
“mimetik”. Pendekatan cara ini sederhana memungkinakn mereka 
mudah mengenali baik dari sisi bahan maupun bentuk untuk 
digambar diatas media kertas maupun kanvas. Namun melukis 
bukan hanya kerja memindahkan objek tiga dimensi ke atas 
kanvas sebagai gambar dua dimensi. Sebenarnya ia melukiskan 
pengalaman hubungan benda dan apa yang ada didalam dirinya. 

Istilah mimetik berasal dari bahasa Yunani ‘mimesis’ yang berarti 
‘meniru’,‘tiruan’ atau ‘perwujudan’. Secara umum mimetik dapat 
diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang karya sastra 
sebagai tiruan atau pembayangan dari dunia kehidupan nyata. 
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Plato Mengungkapkan bahwa sastra atau seni hanya merupakan 
peniruan (mimesis) atau pencerminan dari kenyataan. Sementara, 
Aritoteles berpendapat bahwa mimetik bukan hanya sekedar 
tiruan, bukan sekedar potret dan realitas, melainkan telah melalui 
kesadaran personal batin pengarangnya.
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III
KESIMPULAN

Pemikiran-pemikiran bagaimana seharusnya manusia bertindak 
dan berprilaku, sehingga keutuhan lingkungan hidup ini tetap 
lestari, tidak bisa hanya melestarikan lingkungan alam namun 
juga lingkungan berpikir dalam bertindak. Pendekatan seni dan 
budaya yang ditumbuhkan di Tulang Bawang Barat, sebagai 
ihktiar bagaimana seharusnya manusia menghaluskan budi dan 
mencerdaskan perasaan lewat kesenian (Tari, Musik, Teater, Sastra, 
seni rupa dan pakaian), adalah bentuk ikhtiar Bupati Tulang Bawang 
Barat, untuk memberi pemandangan bagaimana ekologi dan 
kosmologi Tubaba dibangun secara holistik.

Melestarikan lingkungan alam tidak bisa dipisahkan dari suatu pandangan 
kosmologis tertentu yang dalam kenyataan telah menumbuhkan sikap 
eksploitatif terhadap alam15. Maka pengembangan etika lingkungan 
hidup mengandaikan adanya perubahan secara mendasar dari 
pandangan kosmologis yang telah menumbuhkan sikap eksploitatif 
terhadap alam ke pandangan kosmologi yang menumbuhkan sikap 
hormat dan bersahabat dengannya. 

Salah satu pandangan kosmologi  semacam itu adalah pandangan 
kosmologi yang dikemukakan oleh Alfred North Whitehead dan 
dikenal sebagai Filsafat Proses atau Filsafat Organisme. Pendapat 
Whitehead ini menjadi landasan pemerintahan Tubaba dalam 
menciptakan karya seni dan budaya, berupa tulisan (sastra), 
penciptaan tari Tubaba dari falsafah lokal yang ekologis yaitu 
Nemen, Nedes dan Nrimo (Nenemo), penciptaan musik dan alat 
musik dari bambu yang kami beri nama Q-Tik (alat musik bambu 
dari lampung Cetik), seni Lukis mimetik, yang akan mengekplorasi 
kekayaan khasanah budaya dan alam lewat rupa, pakaian adat 
Tubaba yang mengambil konsep dari alam Tubaba, Teater sebagai  
fakta kemanusiaan, sejarah kolektif kebudayaan menjadi sejarah 
intlektual yang diartikulasikan lewat panggung teater dan kegiatan 
seni lainnya di Balai adat.

15. John Passmore misalnya menyatakan bahwa masalah ekologi pada dasarnya 
merupakan masalah yang muncul sebagai konsekuensi praktis dari hubungan antara 
manusia dengan alam. Lihat, John Passmore, Man’s Responsibility for nature, London: 
Duckworth, 1974: hlm. 43
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Pasar Panaragan: Foto Afrizal Malna
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1. elemen disain
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2. gapura 
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3. panggung utama

Bahan: Bambu
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4. panggung musik “Q tik”

panggung dari atas
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5. ruang peragaan busana
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6. t o p e n g
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7. drawing mesjid
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8. instalasi

“instalasi besi”
tinggi: 6 meter
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“bak truck”
materi: biji sawit
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“hasil bumi”
materi: pohon/batang karet dan biji sawit
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Kerabat Kerja

Manager Program/konsep: 
Ketua Pelaksana Program: 

Manajemen: 
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Sekretaris: 
Bendahara: 

Penata Artistik: 
Pewujud artistik: 

Stage Manager: 
Asisten Stage Manager: 

Perlengkapan:

Periset:

Media partner: 
Fotografer/Videografer: 

Desain grafis: 

Adinda Luthvianti
Semi Ikra Anggara
M a l y a
Andika Ananda
Sugiyanti Ariani
Susanti Rahman

H a n a f i
Endro Rukmono, Rapin, Okta 
Firmansyah, Sunantoro, Seti-
yoko, Jhon Heryanto, Choirul 
Hartoko, Asep Holidin, Tato Aji 
S, Rafin, Rinto, Suyatno

Ansyori
Mohammad Chandra Irfan, 
Ipunk, Dendi Madya
Yudi Sayifudin

Semi Ikra Anggara
Sartika Dian Nuraini
Surya Saluang
Taufik Darwis

Ratu Selvi Agnesia
Jacky Rahmansyah, Sartika Dian 
Nuraini, Afrizal Malna, 
Taufik Darwis
studiohanafi
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Program

Kajian:
Seni rupa: 

Musik: 
T a r i: 

Busana: 
Teater: 
Sastra: 

Kurator Seni Rupa: 

Penanggung Jawab: 

Adinda Luthvianti
Hanafi, Endro Rukmono
Lawe Samagaha
Hartati
Auguste Soesastro
Semi Ikra Anggara
Sartika Dian Nuraini
Heru Joni Putra

Studio Hanafi


