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ABSTRAK 

MAKNA FILOSOFIS TRADISI NGELEMANG MASYARAKAT  

LAMPUNG SAIBATIN DAN KONTRIBUSINYA BAGI 

 KULINER PARIWISATA 

(Studi di Kecamatan Marga Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat) 

 

Oleh: 

Nurhidayah 

 

 

Tradisi ngelemang masyarakat Lampung saibatin menjadi salah satu bentuk 

kearifan lokal pada masyarakat Bangkunat  Kabupaten Pesisir Barat, dimana 

tradisi tersebut dilaksanakan pada waktu tertentu, dalam hal ini tradisi ngelemang 

yang dilakukan masyarakat setempat sebagai bentuk ucapan rasa syukur dan 

terima kasih kepada Allah Swt. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui makna filosofis yang terdapat dalam tradisi ngelemang, relavansi 

tradisi ngelemang di era modern serta kontribusinya bagi kuliner pariwisata 

masyarakat Lampung saibatin Kecamatan Marga Bangkunat Kabupaten Pesisir 

Barat.  Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. 

Terdapat upaya mendeskripsikan , mencatat, analisis, dan menginterprestasikan  

kondisi yang terjadi sekarang. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yaitu bahwa tradisi ngelemang 

memiliki makna filosofis yang tidak lepas dari kehidupan sosial masyarakat. 

Adapun makna filosofis yang terdapat dalam sistem sosial kebudayaan lokal 

tradisi ngelemang dapat dilihat dalam bentuk, gotong royong (ta’awun), 

musyawarah, silaturahmi dan persatuan/kesatuan (kerukunan). 

Kata Kunci: Tradisi Ngelemang, Makna Filosofis, Kearifan Lokal 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan cerminan dari pokok persoalan dalam suatu ilmiah. 

Oleh karena itu untuk memudahkan dalam pembahasan dan untuk 

menghilangkan kekeliruan dalam memberikan penafsiran, maka judul suatu 

karya ilmiah perlu dijelaskan secara cermat terlebih dahulu.  Adapun judul 

dalam skripsi ini adalah “Makna Filosofis Tradisi Ngelemang Masyarakat 

Lampung Saibatin Dan Kontribusinya Bagi Kuliner Pariwisata (Studi 

Pada Kecamatan Marga Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat)”, yang 

akan dijelaskan ialah sebagai berikut: 

1. Makna adalah suatu konsep yang terkandung di dalam sebuah kata, makna 

dapat diartikan sebagai arti dari sebuah kata atau benda, maka muncul 

pada saat bahasa digunakan kerena peranan bahasa dalam komunikasi dan 

proses berfikir serta khususnya dalam persoalan menyangkut bagaimana 

mengidentifikasi, memahami ataupun menyakini.
1
 

2. Filosofis adalah proses berfikir dalam mencari hakikat sesuatu secara 

sistematis, menyeluruh, mendasar, dan metodis, guna untuk mendapatkan 

pengetahuan sampai keakarnya atau sampai kedasar segala dasar.
2
 

Filosofis juga sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu 

                                                             
1
 G, Sitindoan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Berdasarkan EYD, (Bandung: Gramedia, 

1984), h. 126 
2
 Sirajuddin Zar, Filsafat Islam Filosof dan Filsafatnya , (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada 2010), h. 3 
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yang ada secara mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada 

hakikatnya.
3
 Jadi makna filosofis yang dimaksud disini adalah menggali 

makna filosofis yang terkandung di dalam tradisi ngelemang yang dipakai 

oleh masyarakat Lampung saibatin khususnya masyarakat Bangkunat. 

3. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang 

masih dijalankan dalam masyarakat.
4
 Karena adat istiadat atau tradisi 

merupakan salah satu aset bangsa yang perlu dilestarikan, maka penting 

juga untuk mengetahui makna atau hakikat dari adanya sebuah tradisi 

tersebut, dan juga bagaimana proses pelaksanaan yang seutuhnya, 

sehingga dalam hal ini tradisi yang dimaksud adalah tradisi ngelemang 

pada masyarakat Bangkunat. 

4. Lemang merupakan panganan khas masyarakat Lampung. Sedangkan 

Ngelemang merupakan beras ketan yang dimasak dengan santan dalam 

bambu muda yang terlebih dahulu dilapisi di dalamnya dengan daun 

pisang, kemudian dibakar dengan bara api. Berbeda halnya dengan orang 

minang sumatera selatan, lemang ini bukan hanya makanan pokok akan 

tetapi lemang ini diperjual belikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

5. Lampung Saibatin adalah salah satu masyarakat yang mendiami daerah 

Pesisir Lampung yang membentang dari Timur, Selatan, hingga Barat. 

Wilayah persebaran Lampung saibatin mencakup Lampung Timur, 

Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Lampung 

                                                             
3
 Baharuddin, M. Hum, Dasar-Dasar Filsafat, (Bandar Lampung : Harakindo Publishing, 

2013), h. 9 
4
 Dapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2003), H. 444 
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Barat, dan Pesisir Barat.
5
 Sedangkan Saibatin bermakna satu batin atau 

memiliki satu junjungan. Hal ini sesuai dengan tatanan social dalam suku 

saibatin, hanya ada satu raja adat dalam setiap generasi kepemimpinan. 

Budaya Lampung saibatin cenderung bersifat aristokratis kerena 

kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan.  

6. Kontribusi adalah sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan 

atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk 

membnatu membuat sesuatu yang sukses. Maksudnya disini, ketika kita 

memberikan kontribusi, itu berarti bahwa kita memberikan sesuatu yang 

bernilai bagi sesama, seperti uang, harta benda, kerja keras ataupun waktu 

kita. 

7. Kuliner adalah hasil olahan yang berupa masakan berupa lauk-

pauk,panganan maupun minuman. Kuliner tidak terlepas dari kegiatan 

masak-memasak yang erat kaitanna dengan konsumsi makanan sehari-

hari. Jadi kata kuliner merupakan unsure serapan bahasa inggris yaitu 

culinary yang berartiberhubungan dengan memasak. 

8. Pariwisata adalah sebagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
6
 

 Dari penjelasan judul di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

maksud dari judul ini ialah penulis akan meneliti tentang makna atau nilai 

                                                             
5
https//www.Indonesiakaya.com, Tentang Masyarakat Adat Lampung Saibatin, 12 

Februari pukul 17:19 
6
 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 41. 
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filosofis yang terkandung dalam tradisi ngelemang masyarakat Lampung 

Saibatin dalam pengembangan kuliner pariwisata upaya peningkatan 

pendapatan daerah Pesisir Barat khususnya di Kecamatan Marga Bangkunat. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam membahas judul ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tradisi ngelemang adalah salah satu tradisi masyarakat Bangkunat 

Kabupaten Pesisir Barat yang masih dilakukan hingga saat ini, sebagai 

bentuk rasa syukur dan memperingati hari besar Islam. Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk mengkaji makna filosofis dalam pelaksanaan tradisi 

ngelemang masyarakat Bangkunat Kab. Pesisir Barat. 

2. Lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal peneliti, sehingga 

mempermudah peneliti untuk memperoleh data. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara-bangsa pluralistic dan multikulturalistik yang 

dihuni penduduk dari berbagai etnis, bahasa, agama, dan ideologi serta 

dengan letak geografis antar daerah yang luas dan dipisahkan oleh belasan 

ribu pulau. Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman dan kebudayaan 

yang telah memberikan identitas suatu bangsa. Kebudayaan adalah 

keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka 

kehidupan masyarakat yang dijadikan miliki diri manusia dengan cara 
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belajar.
7
 Kebudayaan dipandang sebagai sarana bagi manusia untuk beraptasi 

dengan lingkungan alam dan sosial budayanya. 

Budaya di bentuk oleh lingkungannya dan di dukung oleh masyarakat, 

karena budaya tanpa masyarakat merupakan hal yang sulit untuk dilaksankan, 

hubungan budaya dengan masyarakat amat erat kaitannya. Tradisi dan 

kesenian termasuk dalam ranah budaya.
8
 Dalam kamus umum bahasa 

Indonesia, kebudayaan di artikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin 

( akal budi) manusia seperti kepercayaan, adat istiadat dan berarti pula 

kegiatan (usaha) batin (akal dan sebagainya) untuk menciptakan sesuatu yang 

termasuk hasil kebudayaan.
9
 Keberagaman budaya dan masyarakat 

merupakan cirri khas bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, 

termasuk juga budaya dan masyarakat Lampung.
10

 

Kebudayaan sangat berfungsi untuk membantu manusia dalam 

memenuhi kebutuhan dan mempertahankan budayanya. Kebudayaan juga 

merupakan suatu fenomena universal. Setiap masyarakat bangsa didunia 

memiliki kebudayaan, meskipun bentuk dan coraknya berbeda-beda dari 

masyarakat-bangsa yang satu dan masyarakat-bangsa lainnya.
11

 Kebudayaan 

terjadi melalui proses belajar dari lingkungan dihubungkan dengan 

kebudayaan. Dengan kata lain, kebudayaan berawal dari timbale balik 

                                                             
7
 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 180 

8
 Sugeng Puji Leksono, Pertualangan Antropologi : Sebuah Pengantar Ilmu Antopologi, 

(Malang UMM Press, 2006), h. 14 
9
 Abuddin Nata, Metedologi Studi Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006) , h. 49 

10
 A. Fauzie Nurdin, Budaya Muakhi Dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat 

Bermartabat, ( Yogyakarta : Gama Media, 2009), h. 31 
11

 Rafael Raga, Manusia dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 15 



 6 

manusia terhadap keadaan kondisi sosial, ekonomi, dan lainnya. Manusia dan 

kebudayaan pada hakikatnya memiliki hubungan yang sangat erat, dan 

hampir tindakan dari seorang manusia itu adalah merupakan kebudayaan. 

Oleh karena itu, manusia mempunyai empat kedudukan terhadap kebudayaan 

yaitu: sebagai penganut kebudayaan, sebagai pembawa kebudayaan, sebagai 

manipulator kebudayaan dan sebagai pencipta kebudayaan.
12

 

Manusia dan kebudayaan adalah relasi yang tidak dapat dpisahkan. 

Dari manusia, kebudayaan terbentuk. Dengan kebudayaan, manusia 

membentuk prilaku sesuai nilai-nilai norma yang mereka miliki.
13

 

Keanekaragaman wajah budaya Indonesia member arti penting bahwa tradisi 

atau adat telah menjelma sebagai perwujudan budaya lokal. Tradisi secara 

umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-

lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, 

doktrin, dan praktek tersebut.
14

 Setiap masyarakat mempunyai tradisi yang 

turun temurun dilakukan oleh masyarakat, tradisi atau adat yang dianut oleh 

masyarakat memiliki makna dan multitafsir, maka disinilah posisi pentingnya 

sebuah kajian untuk memperoleh gambaran komprehensif terhadap 

keragaman trasisi dan diharapkan dapat membawa kesatuan dalam ragam 

tafsir tersebut. 

Lampung memiliki keragaman budaya dan adat istiadat seperti di 

daerah-daerah lainnya di Indonesia. Masyarakat Lampung hingga saat ini 

                                                             
12

 Chairul Anwar, Hakikat Manusia dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis, 

(Yogyakarta: Ska Pers, 2014), h. 55 
13

 Ibid, h. 51 
14

 Muhaimin AG (dalam Rusdi Muchar), Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia 

1. (Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009), h. 15 
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tetap menjaga budaya dan adat istiadatnya, karena kebudayaan dan adat 

istiadat dikembangkan atau dilestarikan bukan hanya sebagai hiburan semata 

namun sebagai pengatur norma hidup bermasyarakat serta sebagai jati diri 

bangsa yang berbudaya. Di dalam Lampung kebudayaan masyarakat di bagi 

menjadi dua yaitu Kebudayaan masyarakat Lampung Saibatin dan 

kebudayaan masyarakat Lampung Pepadun. Salah satu kebudayan yang 

terdapat di Lampung khususnya masyarakat adat Lampung Saibatin di 

Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat yang telah ada sejak dulu dan 

tetap dilaksanakan hingga saat ini adalah tradisi ngelemang. 

Tokoh adat
15

 Kecamatan Bangkunat mengatakan bahwa tradisi 

ngelemang dilaksanakan pada hari raya Idhul Fitri dan Maulid Nabi. Waktu 

pelaksanaan secara bergiliran setiap pekon atau desa. Tradisi ngelemang 

dalam perspektf budaya dapat dimaknai sebagai wujud dari sistem sosial 

karena mengandung aktivitas dan tindakan berpola pada masyarakat 

setempat. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa ngelemang 

merupakan suatu tradisi yang ada dalam masyarakat, karena dalam waktu 

pelaksananya, ngelemang dilakukan setiap tahun pada bulan syawal dan 

Maulid Nabi dari generasi kegenerasi sebagai bentuk kebiasaan yang 

diwariskan secara turun temurun. 

Islam merupakan agama yang memberikan kabar gembira, 

memudahkan dan tidak mempersulit, antara lain dengan menerima sistem dari 

luar Islam yang mengajak kepada kebaikan. Sebagiman dimaklumi, suatu 

                                                             
15

 Wawancara dengan Bapak Adi Indra Waras selaku tokoh adat Saibatin Bangkunat 



 8 

masyarakat sangat berat untuk meninggalkan tradisi yang telah berjalan lama, 

dan menolak tradisi berarti sama dengan mempersulit keislaman mereka. 

Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda : 

Artinya: Dari Miswar bin Makhramah dan Marwan, Nabi Shallallahu „Alaihi 

Wassallam bersabda: “Demi Tuhan yang jiwaku berada pada 

kekuasaan-Nya, mereka (kaum Musyrik) tidaklah meminta suatu 

kebiasaan (adat), dimana mereka mengagungkan hak-hak Allah, 

Kecuali aku kabulkan permintaan mereka.” (HR. Al-Bukhari).
16

 

 

Hadis diatas menjelaskan bahwa tradisi merupakan hal yang 

dibolehkan dalam agama Islam selama tradisi tersebut mengagungkan hak-

hak Allah SWT. Dalam hal ini, pada acara ngelemang yang diadakan 

dimasjid dengan tujuan tidak lain selain mengagungkan Allah SWT dengan 

cara berzikir dan melantunkan pujian-pujian. Tradisi ngelemang menjadi 

sebuah adat kebiasaan bagi masyarakat Pesisir barat khususnya daerah 

Bangkunat yang mayoritas beragama islam. Ngelemang diadakan setiap tahun 

pada saat hari besar keagaman seperi Idhul Fitri dan Maulid Nabi. Tradisi 

ngelemang bukan hanya sebatas pada acara masak-memasak saja. Tradisi ini 

mengandung makna historis dan filosofis yang terkandung di dalamnya, 

melalui tradisi ngelemang mengajarkan nilai-nilai beguwai jejama. masuk 

dalam falsafah hidup orang Lampung yaitu Sakai Sembayan. 

Lemang merupakan beras ketan yang dimasak dengan santan dalam 

bambu muda yang terlebih dahulu dilapisi di dalamnya dengan daun pisang. 

Lemang lahir dari proses yang rumit dan panjang. Dalam proses produksinya, 

                                                             
 

16
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: CV Darus sunnah, 2007), 

h. 115 
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dibutuhkan kerja sama dan tenaga banyak orang. Hal itu dilakukan sejak 

peoses awal, mulai dari pengumpulan bambu, daun pisang, mengelola 

adonan, memasukkan adonan ke dalam bambu, dan nilai gotong royong 

menjadi penting di dalamnya. 

Jadi menurut peneliti, tradisi ngelemang ini merupakan adat kebiasan 

nenek moyang ynag dilakukan secara turun temurun, sehingga tradisi 

ngelemang ini merupakan bagian dari kearifan lokal ynag perlu dilestarikan. 

Dengan cara melestarikan inilah yang menjadi konsep untuk kita penerus 

bangsa unntk mengembangkan agar tradisi ngelemang ini menjadi daya tarik 

dalam suatu daerah khususnya Marga Bangkunat.  

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Kec. Marga 

Bangkunat, Kab. Pesisir Barat , tradsi ngelemang dilakukan secara rutin 

setiap tahunnya oleh masyarakat Bangkunat. Tradisi ngelemang 

dipertahankan oleh masyarakat Bangkunat sebagai upaya untuk melestarikan 

warisan budaya nenek moyang dan juga sara syi’ar ajaran islam serta sarana 

untuk mengingat dan bersyukur kepada Allah SWT, mempererat ukhuwah 

islamiyah dalam bentuk silaturahmi, gotong royong, dan saling bersalaman 

sebagai simbol saling memaafkan.  

Sebagaimana perintah Allah SWT dalam Surat An-nisa ayat 1 

                               

Artinya : “Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 

nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 
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hubungan silaturahmi.Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu”. (Q.S. An-Nisa:1)
17

 

 

Tidak sedikit masyarakat Lampung yang belum mengenal tentang 

tradisi ngelemang, bahkan masyarakat Bangkunat ada juga yang tidak 

mengetahui apa itu tradisi ngelemang , peneliti sangat menyayangkan akan 

hal ini, karena ngelemang adalah tradisi milik lampung, sudah seharusnya 

masyarakat lampung mengetahui dan mengenal budayanya sendiri.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang juga 

selaku warga masyarakat Bangkunat bapak M. Baziri,
18

 diterangkan bahwa 

tradisi ngelemang awalnya dikatakan ngejambar yang hanya melibatkan tiga 

pekon diantaranya Tanjung Kemala sebagai penjemput (Nyusung), 

Sukamarga sebagai pelaksana (Ngekhua belas), Pagar Bukit sebagai 

Pengantar (Ngetatak). Akan tetapi, lambat laun tradisi ngelemang ini menjadi 

suatu kebiasaan yang dilakukan warga masyarakat Bangkunat pada  hari 

besar keagamaan seperti hari raya Idul Fitri dan Maulid Nabi. Adapun makna 

yang terkandung di dalam tradisi ngelemang ini bawasanya kita hidup saling 

membutuhkan satu sama lainnya, itu berarti kita sebagai makhluk ciptaan 

tuhan selalu dianjurkan untuk saling tolong menolong, bergotong royong 

untuk mencapai sebuah kebersamaan. 

                                                             
17

 Departemen Agama Republik Indonesia, Ql-Qur‟an Dan Terjemahan, (Semarang: 

Toha Putra, 1998), h. 664 
18

Bapak M. Baziri, Warga Masyarakat Bangkunat, Hasil Wawancara pribadi pada 

tanggal 8 Februari 2019 Pukul 15:30 
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Salah satu prospek utama bidang pertanian adalah menghasilkan 

produk-produk pangan yang diolah menjadi berbagai macam olahan 

makanan, maka tak heran setiap daerah menawarkan produk olahan makanan 

yang memiliki citarasa yang khas tersendiri. Pesisir Barat memiliki sumber 

daya alam yang melimpah, baik darat maupun laut. Mempunyai destinasi 

wisata bagi turis lokal maupun mancanegara seperti wisata alam, wisata 

sejarah, dan kuliner.
19

  

Dengan demikian, banyak sekali wisata kuliner dan daya tarik wisata 

yang dimiliki Indonesia dan dapat dijadikan sebagai serana pemicu keinginan 

wisatawan dosmetik ataupun wisatawan mancanegara untuk berkunjung. 

Wisata  kuliner dan daya tarik wisata tersebut tersebar di seluruh tanah air 

dengan berbagai macam perbedaan kebudayaan dan keunikan yang dimiliki 

tiap-tiap daerah, saah satunya Kecamatan Marga Bangkunat Kabupaten 

Pesisir Barat. Potensi wisata kuliner yang menarik untuk dikembangkan akan 

menjadi agenda bagi pemerintah setempat yaitu tradisi ngelemang. Kuliner 

pariwisata sangat berbeda dengan wisata umumnya, karena wisata ini lebih 

mengunggulkan makanan, kepuasan arsa dan kekhasan suatu makanan atau 

sajian. Terlepas dari keindahan alam ataupun pernak-pernik lainnya. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap makna filosofis tradisi ngelemang masyarakat 

Lampung saibatin dan Kontribusinya  bagi kuliner parawisata di Kecamatan 

Marga Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Dalam penelitian ini diharapkan 

                                                             
 

19
Iswatiningsih, Falsafah Masyarakat Lampung Suatu Kajian terhadap Lima Prinsip 

Nilai Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Islam. Skripsi IAIN Raden Intan, Bandar 

Lampung, 1995 
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akan memperoleh kesimpulan apakah tradisi ngelemang akan memberikan 

kontribusi yang signifikan bagi kuliner parawisata untuk serta sudah menjadi 

kewajiban setiap insan masyarakat untuk sedini mungkin menerapkan kepada 

diri pribadi maupun orang lain untuk bagaimana mempertahankan tradisi 

ngelemang yang ada di Bangkunat, karena lemang merupakan salah satu 

kuliner tradisional Pesisir barat yang perlu kita jaga bersama dan jangan 

sampai dilupakan. 

Melihat Fenomena di tengah masyarakat Kecamatan Bangkunat 

mengenai tradisi ngelemang, penulis merasa tertarik untuk membahas 

mengenai satu macam bentuk tradisi ngelemang, yaitu yang dilaksanakan 

pada hari besar Islam. Untuk kemudian melakukan penelitian mengenai  

makna filosofis yang ada dalam tradisi ngelemang ini, yang kemudian penulis 

susun dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi. 

 

D. Rumusan Masalah 

Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari pokok-pokok 

masalah yang akan dibahas, maka perlu diadakan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Makna Filosofis Yang Terkandung Di Dalam Tradisi 

Ngelemang Pada Masyarakat Lampung Saibatin Kecamatan Marga 

Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat ? 

2. Bagaimana Relavansi Tradisi Ngelemang di Era Modern Pada Masyarakat 

Lampung Saibatin Kec. Marga Bangkunat Kab. Pesisir Barat ? 
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3. Bagaimana Kontribusi Tradisi Ngelemang Bagi  Kuliner Parawisata Pada 

Masyarakat Lampung Saibatin Kec. Marga Bangkunat Kab. Pesisir 

Barat? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Makna Filosofis Tradisi Ngelemang Pada Masyarakat Lampung Saibatin  

Marga Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat. 

2. Relavansi Tradisi Ngelemang di Era Modern Pada Masyarakat Lampung 

Saibatin Kecamatan Marga Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat. 

3. Kontribusi Tradisi Ngelemang Bagi Kuliner Parawisata. 

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Memberi sumbangsih dalam bidang pengetahuan dan wawasan khususnya 

dalam memahami dan mengetahui secara mendalam tentang makna 

filosofis dalam tradisi ngelemang masyarakat Bangkunat Kabupaten 

Pesisir Barat. 

2. Menjadi bahan rujukan dan informasi dalam penelitian tugas akhir dimasa 

mendatang. 

3. Untuk menambah khazanah keilmuan tentang tradisi kebudayaan. 

4. Sebagai tambahan refrensi dalam penelitian yang berhubungan dengan 

tradisi-tradisi dan kebudayaan. 
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F. Tinjauan Pustaka 

Sejauh yang peneliti ketahui tentang tradisi ini memang pernah ada 

yang mengkaji dan membahas tentang tradisi ngelemang pada masayarakt 

Lampung Saibatin, dalam karya ilmiah diantaranya: 

1. Skripsi berjudul ” Kontribusi Pendapatan Usaha Lemang terhadap 

Pendapatan Rumah Tangga Sebagai Strategi Bertahan Hidup, oleh Febrianti 

Nur, Nim: G21114513, Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas 

Hasanuddin Makasar”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana usaha 

lemang akan memberikan kontribusi yang signitif terhadap pendapatan 

rumah tangga dan sebagai strategi bertahan dalam menjalankan usaha 

lemang. 

2. Skripsi oleh Arfianti Nur Sa’adah, NPM: 1351010187, Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung berjudul “ Analisis 

Stategi Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung  (Studi pada Dinas Pariwisata Kota 

Bandar Lampung). Mengkaji bagaimana strategi pengembangan pariwisata 

dari dinas pariwisata Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah (PAD). 

3. Skripsi Atiek Zahrulianingdyah, UIN Semarang, yang berjudul “ Kuliner 

Sebagai Pendukung Industri Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal”. Karya ini 

membahas industri pariwisata yang berbasis kearifan lokal sebagai daya 

tarik wisata termasuk kulinernya. 
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4. Prof. A. Fauzie Nurdin, Budaya Muakhi dan Pembangunan Daerah Menuju 

Masyarakat Bermartabat, didalamnya menjelaskan kearifan lokal daerah 

Lampung yaitu budaya muakhi, muakhi berarti persaudaraan dalam 

hubungan bertetangga, selain itu ada juga kemuakhian yaitu sistem 

persaudaraan antar marga. Dan minak muakhi berati lingkungan 

persaudaraan. Konsep tersebut memberikan kontribusi untuk membangun 

kesadaran masyarakat adat pepadun. Dalam hal ini penelitian menggunakan 

filsafat nilai sebagai sudut pandang penelitian dan menyetujui bahwa konsep 

muakhi tersebut ternyata juga relevan dengan masyarakat adat Sai Batin dan 

terealisasi ditengah-tengah masyarakat yang menjadi objek penelitian,  hal 

tersebut tentunya berperan penting, sehingga layak untuk dijadikan tinjauan 

pustaka dalam penelitian ini. 

Tinjauan pustaka diatas bertujuan untuk mengetahi penelitian-penelitian 

terdahulu agar tidak terjadi duplikasi atau plagiasi dan mengetahui 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam penelitian selanjutnya. Penelitian 

terdahulu di atas memang meneliti tentang masalah Lemang namun 

perbedaannya dengan penelitian yang berjudul Makna Filosofis Tradisi 

Ngelemang Masyarakat Lampung Sai Batin dan Kontribusinya bagi Kuliner 

Pariwisata di  Kec. Bengkunat Kab. Pesisir Barat ini adalah terletak pada lokasi 

di mana penelitian berlangsung dan fokus penelitian ini adalah tradisi 

ngelemang dan kontribusinya bagi kuliner pariwisata serta penelitian 

mengunakan analisis filosofis sebagai pisau analisa untuk mendapatkan data 
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yang otentik dalam rangka mencapai tujuan penelitian, sekaligus pembeda dari 

penelitian tersebut. 

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah berakar pada latar belakang masalah ilmiah sebagai kebutuhan, 

mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, mengarahkan sasaran penelitian 

pada usaha menemukan teori, lebih mementingkan proses dari pada hasil, 

memilih seperangkat kriteria untuk menulis keabsahan data, rancangan 

penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian disepakati oleh subjek 

penelitian.
20

 Peneliti akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan 

penelitian ini, yakni sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitiam 

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dapat dipastikan 

jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).
21

 

penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari 

sumbernya.
22

dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari 

interview dengan para pihak yang bersangkutan yang ada di Kecamatan 

Marga Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat. 

                                                             
20

Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat,  (Yogyakarta: Paradigma,2005), 

Cet-1, H.58.  Lihat Juga Buku Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2001),H.4 
21

 Cholid, Abu Achmad, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 41. 
22

Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung: PT. Remaja Roska Karya, 

2000), h. 40 
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b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriftif 

(menggambarkan) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek 

yang ada.
23

 yang dimaksud deskriptif menurut Sumardi Suryabrata 

adalah penelitian apa adanya tentang adat perkawinan bujujogh yang 

semata-mata hanya menggambarkan (mendeskripsikan) keadaan dan 

kejadian atas sesuatu obyek.
24

 

Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk menentukan pemecahan 

masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi peneliti juga 

menyajikan data, menganalisis dan menginterprestasiknya.
25

 Dengan 

mengumpulkan data-data dari lapangan yang berupa wawancara dan 

catatan hasil penelitian dilapangan terutama masalah tradisi ngelemang 

terjadi di Kecamatan Marga Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk 

dokumen, kemudian di olah oleh peneliti.
26

 Dalam penelitian ini untuk 

menjadi sumber data primer adalah tokoh masyarakat yang 

bersangkutan dan yang mengetahui tentang objek penelitian..
27

 

 

                                                             
23

Sutrisno hadi, Metodelogi reaserch, (Yogyakarta : Andi Ofset, 1995), h.3 
24

 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Wali Pers, 1990), h. 19. 
25

Prasetya irawan, Logika dan Prosedur Penelitian, (Jakarta: STIA-LAN 1998), h. 60 
26

Ibid., h. 106. 
27

Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 21. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang menjelaskan bahan hukum primer, 

seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karangan ilmiah.
28

 

Sedangkan menurut Abdurrahman Fhatoni data sekunder adalah data 

yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, 

misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.
29

 

serta buku dan literatur juga naskah ilmiah yang berhubungan dengan 

tema penelitian. 

Sumber data tersebut dipergunakan untuk saling melengkapi, yaitu 

data yang ada pada lapangan dan data yang ada pada kepustakaan. 

Dengan menggunakan data primer dan data sekunder tersebut maka 

data yang dicantumkan akan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Salah satu diantaranya adalah : 

1) Buku Prof. Dr. A. Fauzie Nurdin, M.S, Budaya Muakhi dan 

Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat Martabat, Yogyakarta: 

Gama Media, 2009. 

2) Buku Sabaruddin SA, Lampung Pepadun dan Saibatin?Pesisir 

Dialek O/Nyow dan Dialaek A/Api, Jakarta: Buletin Way Lima 

Manjau, 2013. 

3) Buku Prof. Dr. A. Fauzie Nurdin, Integralisme Islam dan Budaya 

Lokal: Relevansi Nilai-Nilai Filosofis Kebudayaan Bagi 

Pembangunan Daerah, Yogyakarta: Gama Media, 2010. 

                                                             
28

Ibid, h. 107. 
29

Ibid, h. 6. 



 19 

4) Buku Himyari Yusuf, Filsafat Kebudayaan “Strategi 

Pengembangan Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal”, Bandar 

Lampung: Harakindo Pubishing, 2013. 

5) Buku J.W.M. Bakker SJ, Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar, 

Yogyakarta: Kanisius, 1984 

6) Buku M. Baharuddin, Bunga Rampai Dalam Filsafat, Bandar 

Lampung: Gunung Pesagi Press, 2013. 

3. Lokasi Penelitian Dan Informan 

a. Lokasi Penelitian 

Untuk memasuki lokasi penelitian di lapangan, peneliti perlu 

memahami latar penelitian terlebihh dahulu. Peneliti hendaknya 

mengenal adanya lokasi tertutup dan lokasi terbuka. Menurut Lofland 

(1984:21-24) dalam buku Kaelan, menurutnya lokasi tertutup hubungan 

peneliti perlu akrab karena lokasi demikian bercirikan orang-orang 

sebagai objek yang perlu diamati secara teliti dan wawancara secara 

mendalam. Sedangkan lokasi terbuka terdapat di lapangan umum seperti 

tempat berpidato, orang berkumpul di pendapa, balai desa, dan ruang 

tunggu di muscum. Pada latar demikian peneliti barangkali hanya akan 

mengandalkan pengamatan dan wawancara. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan lokasi tertutup dan lokasi terbuka.  

Penelitian dengan judul Makana Filosofis Tradisi Ngelemang 

Masyarakat Lampung Saibatin Dan Kontribusinya Bagi Kuliner 
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Pariwisata. Lokasi penelitian di fokuskan di Kecamatan Bangkunat 

Kabupaten Pesisisr Barat.  

b. Informan  

Informan adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi lokasi penelitian.
30

 Dalam 

menentukan informan digunakan teknik Purposive Sampling yaitu 

metode penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya.
31

 Teknik ini dilakukan dengan cara memilih 

orang-orang tertentu yang akan dijadikan informan dengan 

pertimbangan tersebut mengetahui dan memahami benar tentang tradisi 

ngelemang. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ialah metode yang digunakan dalam studi 

kepustakaan dengan cara mengadakan penelaahan terhadap buku-buku, 

literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada 

hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Metode pengumpulan data 

yaitu mengadakan dendan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur 

yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek 

penelitian. 

Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat 

pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, observasi, 

                                                             
30

 Ibid., h. 180 
31

Sutrisno Hadi, Op.Cit., h. 80 
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wawancara atau interview. Mengingat penelitian ini adalah penelitian 

lapangan maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

Observasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data, di mana 

peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian 

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, atau juga dapat 

diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian.
32

  Observasi menjadi salah 

satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, 

direncakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat dikontrol keadaanya 

(reabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya).
33

 

Dalam hal ini peneliti mengamati dan mencatat terkait dengan 

informasi-informasi yang didapat melalui aparatur desa tersebut. Dalam 

penelitian ini menggunakan observasi partisipan, karena disamping 

melakukan pengamatan juga dapat berkecipung dalam masyarakat 

kecamatan Marga Bangkunat kabupaten Pesisir Barat. 

b. Metode Interview (wawancara) 

Metode interview bisa disebut dengan metode wawancara. Menurut 

Sutrisno Hadi wawancara merupakan sumber informasi studi kasus yang 

sangat penting, karena studi kasus berkenaan dengan manusia dan 

                                                             
32

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan R&D, ( Bandung: Alfabeta, 

2012), h. 145. 
33

Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), h. 54. 
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kemanusiaan.
34

 Interview yaitu metode pengumpulan data dengan 

melakukan tanya jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara 

lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 

langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan. 

Dalam penelitian ini orang yang diwawancarai adalah para pihak 

perangkat-perangkat kecamatan Marga Bangkunat kabupaten Pesisir 

Barat.
35

 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumetasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data 

dengan cara berdasarkan catatan, transkip, buku, surat kabar, photo, 

notulen, rapat, dan leger agenda. Dokumentasi juga dapat disebut cara 

memperoleh data atau informasi tentang suatu masalah dengan 

menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, data kelurahan, buku, 

serta berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan perkawinan 

bujujogh masyarakat Lampung saibatin. Selain itu juga melakukan studi 

kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada 

relevansinya dengan persoalan tersebut.
36

 

Dokumentasi disini terkait dengan dokumen yang diperoleh dari 

penelitian untuk memastikan ataupun menguatkan fakta tertentu, yaitu 

berupa foto-foto dokumen kegiatan atau catatan yang terkait dengan 

                                                             
34

Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 233. 
35

Cholid Naruko, Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian, ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 

h. 63 
36

Ibid, h. 220 
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tradisi ngelemang masyarakat Bangkunat serta bentuk-bentuk dari 

solidaritas yang terjadi di desa tersebut. 

5. Metode Analisa Data 

Analisa data yang di gunakan peneliti adalah analisa kualitatif. 

Metode analisa data adalah penyelidikan terhadap data-data yang diperoleh 

dari hasil penelitian.
37

 Sedangkan analisa data menurut Patton adalah suatu 

proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kesuatu pola katagori dan 

satuan uraian dasar, setelah itu memahami, menafsirkan dan interpretasi 

data.
38

  

Dalam pengambilan kesimpulan yang akurat atau mendekati 

kebenaran, maka peneliti menggunakan metode deduktif yaitu suatu pola 

pemahaman yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus. Dari analisis 

yang dilakukan kemudian ditarik kesimpulan dari uraian yang bersifat 

umum kepada yang bersifat khusus. Kesimpulan yang diambil merupakan 

jawaban dari permasalahan penelitian. 

Dalam menganalisa data peneliti menggunakan beberapa macam 

metode analisa, diantaranya: 

1) Metode Deskriptif 

Metode yang menguraikan penelitian dan menggambarkannya 

secara lengkap dalam suatu pemahaman antara kenyataan di lapangan 

dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan data-data yang ada. 

                                                             
37

 Anas Sujdono, Teknik Evaluasi Pendidikan Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Udrama, 

1996), h. 30. 
38

 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 

Cet-1, h. 88. 
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Data-data tersebut berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat 

dari data lapangan atau peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan 

gambar-gambar dan dapat pula berate menjelaskannya dengan kata-kata. 

2) Metode Kesinambungan Historis 

Metode ini mendeskripsikan dan memaparkan objek material 

dalam suatu struktur sejarah yang terbuka bagi masa depan dalam dua 

arti. Dari satu pihak dapat menghasilkan interpretasi yang lebih produktif 

yaitu lebih bersifat objektif dan kritis. Dari lain pihak, naskah atau 

peristiwa dahulu memberikan penjelasan dan jawaban atas masalah saat 

ini. Dengan demikian ditemukan di dalamnya makna dan arah yang tidak 

dimaksudkan oleh pengarang terdahulu. Sehingga naskah atau eristiwa 

yang lama tetap berharga, tetapi mendapat arti baru dan yang baru hanya 

diketahui berdasarkan yang lama.
39

 Peneliti akan mendeskripsikan latar 

belakang historis mengenai tradisi ngelemang. 

3) Metode Interpretasi 

Metode interpretasi adalah menafsirkan, membuat tafsiran namun 

yang tidak bersifat subjektif melainkan harus bertumpu pada evidensi 

objektif, untuk mencapai kebenaran otentik.
40

 Peneliti menafsirkan 

berdasarkan data-data objektif yang telah dipahami, sehingga dengan 

demikian peneliti bisa mendapatkan hasil penelitian dengan pemahaman 

yang objektif mengenai materi yang peneliti teliti yaitu “ Makna Filosofis 

Tradisi Ngelemang Masyarakat Lampung Saibatin Dan Kontribusnya 

                                                             
39

 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, h. 75. 
40

 M. Baharuddin, Dasar-Dasar Filsafat, (Lampung: Harakindo Publishing, 2013), h. 50. 
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Bagi Kuliner Pariwisata”. Sedangkan menurut Anton Baker dan Achmad 

Charis Zubair metode interpretasi adalah suatu bentuk analisa data 

dengan cara menyelami karya tokoh kajian.
41

 

6. Metode Penarik Kesimpulan 

Setelah peneliti mengumpulkan data, reduksi data dan klasifikasi data, 

kemudian dilakukan analisis data dengan cara menyimpulkan berdasarkan 

data-data yang telah disimpulkan dengan induktif dan deduktif yang disebut 

lingkaran hermeneutika, namun perlu diketahui bahwa proses pengumpulan 

data bukan untuk melakukan generalisasi, melainkan untuk mewujudkan 

suatu kontruksi teoritis, dengan melalui pengetahuan intutif untuk 

menemukan suatu kejelasan kontruksi logis. 

Proses induktif dan deduktif diterapkan berdasarkan data-data yang 

telah dikumpulkan dan dilakukan analisis, yaitu melalui suatu sistensi dan 

penyimpulan melalui penafsiran sebagai gejala, peristiwa, symbol, nilai 

yang terkandung dalam ungkapan bahasa atau kebudayaan yang muncul 

pada fenomena kehidupan manusia (hermeneutika). 

 

 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ditampilkan sebagai upaya untuk memudahkan 

para pembaca dalam memahami alur pembahasan yang disajikan dari 

                                                             
41

 Anton Baker dan Charis Zubair, Metodelogi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: Kenisius, 

1990), h. 63. 
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penelitian tersebut. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut. 

Bab pertama adalah pendahuluan, bab I merupakan kerangka dasar dari 

sebuah penelitian. Dalam bab ini akan dibahas tentang langkah-langkah yang 

ditempuh dalam penulisan skripsi yang meliputi penegasan judul, alasan 

memilih judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, metodelogi penelitian yang mencakup (jenis dan sifat penelitian, 

lokasi penelitian dan informan, sumber data , metode pengumpulan data, 

metode analisa data dan metode penarik kesimpulan), tinjuan pustaka dan 

dirangkai dengan sistematika penulisan. 

Bab kedua adalah menjelaskan hakikat kebudayaan pada masyarakat 

Lampung Saibatin yang meliputi makna kebudayaan, wujud kebudayaan, 

unsure-unsur kebudayaan, gambaran umum masyarakat Lampung saibatin, 

dinamika budaya dalam masyarakat lamoung saibatin dan tradisi ngelemang. 

Bab ketiga adalah menjelaskan diskripsi objek penelitian dan struktur 

pariwisata yang terdiri dari gambaran umum kabupaten Pesisir Barat, 

gambaran umum kecamatan Bangkunat, pengertian pariwisata, objek dan jenis 

wisata, pengembangan objek wisata, potensi kuliner pariwisata, jumlah wisatan 

Pesisir Barat, peran kuliner dalam pengembangan pariwisata Pesisir Barat, 

serta upaya pemerintah dalam mengembangkan kuliner pariwisata di 

Bangkunat Pesisir Barat. 

Bab keempat adalah analisis penelitian yang meliputi nilai-nilai 

karakteristik tradisi ngelemang, representasi nilai-nilai karakteristik tradisi 
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ngelemang, makna filosofis tradisi ngelemang, relavansi tradisi ngelemang 

pada masyarakat Bangkunat di Era Modern, dan Kontribusi tradisi ngelemang 

bagi kuliner pariwisata. 

Bab kelima adalah penutup dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran 

sekaligus jawaban atas permasalahan yang sedang di bahas dalam skripsi ini 

yaitu: bagaimana makna filosofis tradisi ngelemang pada masyarakat 

Bangkunat, dan bagimana relavansi tradisi ngelemang di Era Modern serta 

bagaimana kontribusinya bagi kuliner pariwisata Kecamatan Bangkunat 

Kabupaten Pesisir Barat. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

A. Dinamika Budaya Dalam Masyarakat Lampung Saibatin 

Kebudayaan dimasyarakat Lampung saibatin biasanya dilakukan secara 

gotong royong  yang berhubungan dengan upacara keagamaan atau kebiasaan 

turun temurun dari nenek moyang mereka. Masyarakat Lampung pada 

umumnya, terutama masyarakat saibatin mengenal beberapa upacara dalam 

melakukan suatu kegiatan yang di anggap baik secara bersama.
42

 

Gobyah mengatakan bahwa kearifan lokal adalah kebenaran yang telah 

mentradisi dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara 

nilai-nilai suci Firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal 

terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi 

geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu 

yang patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai 

lokal tetapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal.
43

 

Atas dasar itu kebudayaan dapat dimaknai sebagai kebijakan manusia 

dan komunitas dengan bersandar pada filosofis, nilai-nilai, etika, cara-cara, dan 

perilaku yang melembaga secara tradisional mengelola berbagai sumber daya 

alam, sumber daya hayati, sumber daya manusia, dan sumber daya budaya 

untuk kelestarian sumber daya tersebut bagi kelangsungan hidup 

                                                             
42

 Sabaruddin SA, Lampung Pepadun Dan Saibatin/Pesisir Dialek O/Nyow – Dialek 

A/Api (Jakarta: Bulletin Way Lima Manjau), h 141 
43

 Gobyah (dalam Muhammad Amrullah), h. 54 
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berkelanjutan.
44

 Berbagai makna yang dimaksud anatara lain terkait dengan 

ketentuan-ketentuan Tuhan terhadap makhluk-makhluk alam, artinya adat 

niscaya mengandung nilai-nilai Ketuhanan, kemudian nilai-nilai positif seperti 

nilai keteladanan, nilai kebersamaan dan keadilan, nilai demokrasi dalam 

musyawarah dan mufakat, nilai kegunaan yang bersifat realitis dalam segala 

tindakan dan perilaku hidup manusia. Kandungan makna atau nilai-nilai  

tersebut, jika menggunakan pendekatan abstrakif, maka nilai-nilai itu dapat 

dipadatkan menjadi nilai ke-Tuhanan, nilai kemanusiaan dan di dalamnya 

terdapat nilai-nilai vitalitas atau nilai kehidupan.
45

 Berikut bentuk-bentuk 

kebudayaan masyarakat Lampung: 

1) Upacara Adat yang Bersifat Sakral 

Upacara jenis ini lebih berhubungan dengan kepercayaan, alur 

transcendental dan aura mistis.
46

 Upacara atau ritual jenis ini diantaranya: 

a) Upacara Ngebabali 

Upacara jenis ini dilaksanakan saat membuka perladangan baru, disaat 

membersihkan lahan untuk ditanami atau pada saat mendirikan rumah 

dan kediaman baru. 

b) Upacara Ngambabekha 
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 Rosidin. Nilai-nilai Kerukunan dalam Kearifan Loakl Masyarakat Bawean Gresik, 

(Jurnal Al-Qalam. 2015), h.65. 
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 Lihat kembali Himyari Yusuf, Filsafat Kebudayaan, Strategi Pengembangan 

Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal, (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2013). Pada bab 
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 Sabaruddin SA, Ibid, h. 146 
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Upacara ini dilaksanakan saat hendak membuka hutan untuk dijadikan 

perkampungan dan perkebunan, karena diyakini hutan rimba memiliki 

penunggunya sendiri. Upacara ini dilakukan dimaksudkan untuk 

mengadakan perdamian dan ungkapan selamat datang agar tidak saling 

menggangu. 

c) Upacara Ngala Humakha 

Upacara ini dilaksanakan apabila masyarakat ingin mencari ikan di 

muara sungai, sebelumnya mereka menggunakan pawang untuk meminta 

kepada penunggu tempat tersebut agar tidak mengganggu selama 

pencarian ikan. 

d) Upacara Belimau 

Upacara ini dilaksanakan secara bersama-sama biasanya di sungai, untuk 

membersihkan diri secara akidah menurut ajaran agama, yaitu ketika 

memasuki bulan suci ramadhan: 

1. Wanita yang habis melahirkan (masa nifas) 

2. Wanita sehabis masa haid.
47

 

2) Upacara Adat yang Bersifat Tradisional (Turun Temurun)
48

 

a) Upacara Kelahiran 

Setiap keluarga yang baru mendapatkan keturunan biasanya 

melakukan beberapa kegiatan seperti: 

1. Jika yang lajir anak laki-laki di sisi atas kepalanya di letakan senjata 

tajam (pisau belati, pedang, keris, dan lain-lain). 
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2. Jika yang lahir anak perempuan di sisi badannya di letakan pengasan 

(tempat penyirihan). 

b) Upacara Perkawinan 

Kegiatan ini dilakukan besar-besaran dan dalam waktu yang cukup lama. 

Sejak diadakan acara lamaran sampai dengan selesainya pesta 

perkawinan. Untuk keluarga punyimbang (saibatin) acara ini disertai 

pemberian gelar bagi anak laki-laki tertua. 

c) Upacara Panen 

Pada saat hendak memanen padi biasanya masyarakat mengadakan 

upacara terlebih dahulu, untuk memohon agar padi yang dihasilkannya 

dapat bermanfaat dan berguna.
49

 

d) Upacara meningkat Remaja 

Upacara ini khusus untuk anak gadis yang meningkat remaja (sanak 

cakak ngamuli/ turun mandi). Perempuan yang telah mengalami haid 

pertama kalinya sudah di anggap gadis ditambah dengan busepi 

(pemotongan gigi). Setelah itu gadis diserahkan kepada kepala mekhanai 

dengan menyatakan, bahwa anak gadisnya sudah dapat di anjaw 

(dikunjungi bujang). Kepala bujang selanjutnya melaporkan kepada 

kepala adat (saibatin) dan di perintahkan untuk mengumpulkan bujang 

gadis di desa tersebut guna mengadakan acara bujang gadis 

(sakuwakhian) sebagai petanda penerimaan gadis itu kepada remaja 

setempat. 
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e) Upacara Sunatan 

Anak laki-laki yang tertua, yang akan dikhitan pagi-pagi sekali sudah 

dimandikan dengan memakai talesan (talosan) putih dan kemudian diberi 

makan ayam panggang. Upacara ini dilakukan secara besar-besaran 

apabila yang disunat anak laki-laki tertua dan telah tamat mengaji di 

tambah dengan acara pergantian anting-anting (subang) kakak atau adik 

perempuannya. Dalam acara ini juga dibacakan wawacan bagi anak yang 

membersihkan diri dengan bersunat. 

f) Upacara Kematian 

Acara ini dilakukan tergantung dari siapa yang meninggal: anak bayi, 

anak-anak, remaja, orang tua, atau kalangan puntimbang, kegiatan ini 

dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam.
50

 

3) Makanan Khas Masyarakat Lampung 

Kebudayaan di Lampung juga tidak terlepas dari makanan khasnya 

yang luar biasa enak. Salah satu jenis kuliner khas Lampung adalah seruit, 

tempoyak, sambal Lampung dan lapis legit.
51

Semua jenis kuliner tersebut 

hampir pernah didengar oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. 

Bahkan lapis lengit, makanan asli Lampung ini sering dijadikan oleh-oleh 

meskipun tidak di wilayah Lampung itu sendiri.
52
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a) Seruit 

Seruit merupakan sajian kuliner yang berupa ikan digoreng, kemudian 

disajikan bersama sambal terasi atau makanan lainnya seperti tempoyak 

atau sambal Lampung. Esensi atau nilai yang terkandung dalam seruit ini 

bukan pada jenis masakannya melainkan dari cara memakannya. Bagi 

masyarakat Lampung makan seruit biasanya dilakukan secara bersama-

sama, sehingga memiliki nilai yang menunjukkan rasa kebersamaan yang 

tinggi. 

b) Tempoyak adalah salah satu jenis makanan yang berasal dari fermentasi 

durian. Tempoyak sering dibuat menjadi sambal dan disajikan dengan 

berbagai jenis ikan.  

c) Sambal Lampung dan Lapis Legit 

Makanan khasa Lampung yang satu ini hampir setiap orang 

mengetahuinya. Bahkan salah satu merek produk saus sambal ke-namaan 

Indonesia menjadikan sambal Lampung sebagai salah satu rasa dalam 

saus sambalnya. 

Dari penjelasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

masyarakat Lampung ini kaya akan adat dan budayanya. Sehingga sudah 

sepatutnya kita sebagai generasi muda  mengeksplorasikan ide atau 

gagasannya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.  Salah satunya 

budaya yang harus dilestarikan adalah tradisi ngelemang. 
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B. Tradisi Ngelemang 

1. Pengertian Tradisi Ngelemang 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Tradisi” berarti segala 

sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebaginya yang turun-temurun 

dari nenek moyang.
53

 Sedangkan ngelemang adalah suatu jenis kesenian 

tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Bangkunat. Tradisi ngelemang 

adalah tradisi turun-temurun masyarakat Bangkunat. Masyarakat Lampung 

mengenal dua jenis lemang, yaitu lemang paccung dan lemang bulung. 

Lemang paccung adalah lemang yang menggunakan bambu dang 

memasaknya dengan cara dibakar, sedangkan lemang bulung adalah lemang 

yang hanya menggunakan daun dan memasaknya dengan cara direbus. 

Sebenarnya lemang tidak hanya ada di Lampung namun dibeberapa 

daerah misalnya Aceh, daerah ini akan membuat lemang pada acara-acara 

tertentu sebagai bentuk perayaan acara, begitu pula dengan masyarakat 

Bangkunat biasanya membuat lemang pada tahun baru Islam. Lemang 

adalah makanan yang berasal dari ketan dan santan yang dimasukkan 

kedalam bambu, yang sebelumnya bambu tersebut dimasukkan daun pisang 

yang sudah digulung, kemudian baru dimasukkan beras ketan. Sedangkan 

santannya akan dimasukkan ketika akan dibakar.
54

 

Buluh atau bambu yang digunakan tidak sembarangan, jenis bambu 

untuk lemang ini adalah bambu talang yang dibentuknya harus lurus dan 
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tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil. Dipilihnya bambu sebagai tempat 

untuk memasak lemang adalah karena pertimbangan cita rasanya ketika 

dimakan, meski sudah diberi lapisan gulungan daun pisang, namun air 

dalam ruas bambu pemasak lemang akan berpengaruh terhadap rasa santan 

dan ketan. 

Cara memasak lemang pun cukup unik karena dimasak secara 

bersama-sama. Untuk memasak lemang terlebih dahulu siapkan dua kayu 

sebagai tiang untuk sisa kanan dan kiri lalu ikatkan kayu panjang dibagian 

tengan-tengah sehingga kedua tiang tersebut saling terhubung. Kayu yang 

berada ditengah-tengah harus kayu yang masih basah agar tidak terbakar 

oleh api ketika memasak lemang, kayu yang biasanya digunakan yaitu kayu 

yang berasal dari pohon aren yaitu pelepah daunnya. 

2. Sejarah Tradisi Ngelemang 

Tidak dapat dipastikan sejak waktu kapan tradisi ngelemang ada dan 

dilaksanakan pada masyrakat Lampung pesisir khususnya masyarakat 

Bangkunat. Namun dapat dipastikan kegiatan ngelemang khususnya 

masyarakat Bangkunat sudah ada dan sudah dilaksanakan bersamaan 

dengan adanya atau berdirinya Kecamatan Bangkunat itu sendiri sejak tahun 

1967 pada saat itu diselenggarakannya Musyawarah Besar Pemuda Pelajar, 

Mahasiswa dan Masyarakat Lampung. Hasil dari musyawarah tersebut 

terbentuklah waktu dalam pelaksanan tradisi ngelemang. 

Ngelemang adalah salah satu kegiatan dalam rangka mengucapkan 

rasa syukur kepada Allah swt dan sebagai ajang silaturahmi bagi masyarakat 
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yang ada khususnya di marga Bangkunat, sejak awal berdirinya kecamatan 

Bangkunat sampai dengan sekarang masih dilaksanakan dan terpelihara 

dengan baik tentang kegiatan tradisi ngelemang. Kegiatan ngelemang iu 

sendiri adalah suatu wujud peninggalan budaya yang bercorak Islam pada 

masyarakat Bangkunat yang hingga pada saat ini semangatnya tetap dijaga 

dan tetap dikembangkan pada masyarakat.
55

 

Dengan demikian setiap tradisi yang ada dalam masyarakat Lampung 

mengedepankan nilai-nilai kebersamaan antar suku, keluarga, dan kerabat. 

Salah satunya tradisi ngelemang, tradisi turun temurun yang masih tetap 

dipertahankan dari sejak tahun 1967 hingga saat ini. 

3. Pelaksanaan Tradisi Ngelemang Masyarakat Bangkunat 

Pelaksanaan tradisi ngelemang memberikan nuansa tersendiri bagi 

masyarakat Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat. Menurut Adi Indra Waras
56

 

selaku Tokoh Adat Saibatin Marga Bangkunat, tradisi ngelemang 

merupakan yang dilaksanakan pada Hari Raya Idhul Fitri  dan Maulid Nabi. 

Tradisi ngelemang ini sudah dilakukan oleh nenek moyang sejak ratusan 

tahun lalu. Pada zaman dahulu tradisi ngelemang ini dimaksudkan untuk 

mempererat tali silaturahmi antar marga-marga yang hidup berdampingan 

terjalin hubungan yang baik.  

Pada umumnya pelaksanaan tradisi ngelemang setiap pekon berbeda-

beda. Proses tradisi ngelemang dilaksanakan saat dan sesudah hari raya 
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Idhul Fitri dan pada sebelum dan sesudah Maulid Nabi. Pelaksanaan tradisi 

ngelemang memberikan makna sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah 

SWT karena telah dpertemukan kembali dengan hari-hari besar Islam. 

Dengan tujuan sebagai ajang silaturahmi antar marga dan masyarakat.  

Tradisi ngelemang, akan tetap dilaksanakan mengingat tradisi 

ngelemang merupakan warisan nenek moyang yang harus dijaga 

kelestariannya. Sehingga generasi yang akan datang tetap akan 

melaksanakan tradisi ngelemang tersebut. Dalam hal ini, tokoh adat selaku 

saibatin marga Bangkunat memiliki peran sebagai pengontrol dan pengingat 

supaya tradisi yang ada tetap dilaksanakan sehingga kelestariannya terjaga. 

Penjelasan yang dipaparkan tokoh adat Marga Bangkunat memberikan 

pengertian bahwa dalam pelaksanaan tradisi ngelemang memberikan 

suasana yang berbeda pada masyarakat Kecamatan Bangkunat khususnya 

dan Lampung Saibatin umumnya. Saat hari raya Idhul Fitri, masyarakat 

yang ada diluar daerah yang mudik akan mengikuti pelaksanaan tradisi 

ngelemang. Sehingga pada waktu pelaksaannya tradisi ngelemang menjadi 

ajang silaturahmi antar sesama family maupun masyarakat Kecamatan 

Bangkunat maupun masyarakat luar Bangkunat. Selain itu, tradisi 

ngelemang salah satu warisan budaya nenek moyang yang harus tetap dijaga 

kelestariannya, mengingat tradisi ngelemang meruapakan warisan asli 

budaya masyarakat Lampung Pesisir atau Saibatin. Sehingga tradisi 

ngelemang menjadi salah satu pembeda antar masyarakat yang ber adat 

Lampung Saibatin dengan Lampung Pepadun. 
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Tradisi memiliki nilai-nilai karakteristik tersendiri bagi masyarakat 

yang menjalankan. Menurut Darmadi
57

 selaku Kepala Kantor Marga 

Bangkunat, nilai-nilai karakteristik tradisi ngelemang yaitu, Nilai Religius 

(Ibadah), Nilai Akhlak (Pendidikan), Nilai Sosial (Ukhwah), dan Nilai 

Budaya. Menurut M. Baziri
58

 tradisi ngelemang memiliki nilai-nilai yang 

mengandung keislaman yang dapat melahirkan jiwa Islam. Seperti 

mengundang Ustadz, sehingga masyarakat akan bertambah ketakwaan 

kepada Allah serta tumbuhnya bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. 

Pada hakikatnya proses merupakan penciptaan atau penambahan 

faedah bentuk, waktu, dan tempat. Proses adalah metode, teknik, atau cara 

yang digunakan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang 

atau jasa dengan menggunakan beberapa faktor produksi yang terdiri dari 

modal, tenaga kerja, peralatan dan bahan baku. Input dalam proses produksi 

lemang terdiri dari modal, peralatan tenaga kerja dan bahan baku. Proses 

produksi merupakan kegiatan ynag mengolah bahan baku mentah menjadi 

suatu produk yang memiliki nilai tambah.  

masyarakat Bangkunat pada umumnya sama yaitu masih 

menggunakan cara-cara yang tradisional yang diperoleh secara turun 

temurun.bahan baku ynag digunakan dalam pembuatan lemang terdiri dari 

bahan baku utama dan bahan baku tambahan. Bahan baku utama terdiri dari 

beras ketan, santan kelapa, garam dan untuk bahan baku tambahannya 
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terdiri dari daun pisang, bambu dan kayu bakar. Dalam proses pengelolahan 

bahan baku rata-rata menggunakan peralatan seperti mesin parut kelapa, 

baskom, pisau, sendok, meja dan kursi. 

Adapun tahapan proses pembuatan lemang di Kecamatan Bangkunat 

Kabupaten Pesisir Barat yaitu sebagai berikut:
59

 

1. Menyiapkan alat dan bahan yaitu bahan baku seperti beras ketan, kelapa 

parut, garam, bawang merah, daun pisang, kayu bakar, dan bambu. Alat 

yang digunakan yaitu sendok, baskom, pisau, dan mesin parut kelapa 

2. Merendam beras ketan sekitar 3-4 jam lalu cuci dan tiriskan. 

3. Mencampurkan bahan baku ke dalam baskom, kemudian beras ketan 

yang sudah dicuci kemudian dicampur dengan santan kelapa dan diberi 

sedikit garam. 

4. Untuk pengemasan bagian dalam bambu dilapisi daun pisang. 

5. Dan yang terakhir nyalakan api dengan kayu bakar lalu bambu yang 

berisi beras ketan sudah dicampur dengan santan kelapa bakar hingga 

matang. 

6. Lemang siap dihidangkan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa proses atau 

tahapan pembuatan lemang di Kecamatan Bangkunat pada umumnya 

sama. Teknik ini adalah teknik yang diperoleh secara turun temurun. 

Proses pembuatan lemang tergolong mudah dan tidak membutuhkan 

teknik yang khusus, pada dasarnya pembuatan lemang di Kecamatan 
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Bangkunat memang sama pada umumnya namun yang berbeda ditingkat 

penggunaan bahan baku. Penggunaan bahan baku adalah salah satu 

rahasia masing-masing individual untuk menghasilkan makanan 

tradisional yang enak dan nikmat. 

Penggunaan takaran yang seimbang antara tiap bahan baku 

tentunya akan menghasilkan produk yang lezat. Oleh sebab itu 

penggunaan bahan baku ditingkat proses pembuatan lemang berbeda 

tergantung keinginan dan pengalaman masing-masing individual. Sesuai 

data yang diperoleh secara rata-rata penggunaan perbandingan takaran 

bahan baku adalah 1 kg beras ketan, 1 biji kelapa sehingga akan 

menghasilkan rasa lemang yang gurih dan nikmat. 

C. Struktur Pariwisata  

1. Pengertian Pariwisata 

Istilah pariwisata terlahir dari bahasa Sansekerta yang komponen-

komponennya terdiri dari: “Pari” yang berarti penuh, lengkap, 

berkeliling; “Wis(man)” yang berarti rumah, property, kampong, 

komunitas, dan “ata” berarti pergi terus-terusan, mengembara (roaming 

about) yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan rumah (kampong) 

berkeliling terus menerusdan tidak bermaksud untuk menetap di tempat 

yang menjadi tujuan perjalanan.
60

 

Menurut Hunzieker dan Krapf dalam Soekadijo, pariwisata dapat 

didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang 
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berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat 

bahwa mereka tidak tinggal di situ untuk melakukan suatu pekerjaan yang 

penting memberikan keuntungan yang bersifat parmanen maupun 

sementara.
61

 

Menurut Kurt Morgenroth, pariwisata dalam arti sempit adalah 

lalulintas orang-orang yang meninggalkan tempat kediamannya untuk 

sementara waktu, untuk berpesiar di tempat lain semata-mata sebagai 

konsumen dari buah hasil perekonomian dan kebudayaan, guna memenuhi 

kebutuhan hidup dan budayanya atau keinginan yang beranekaragam dari 

pribadinya.
62

 

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat 

diambil suatu pengertian pariwisata yaitu suatu kegiatan perjalanan yang 

melibatkan orang-orang dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan 

dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu yang baru dalam kurun 

waktu tertentu dan bukan mencari nafkah, dan juga dapat menimbulkan 

dampak ekonomi bagi masyarakat. 

2. Objek Wisata 

Objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan 

wisatawan karena mempunyai sumberdaya baik alamiah maupun buatan 

manusia, seperti keindahan alam atau pegunungan, pantai flora dan fauna , 
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kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monument-monumen, candi-

candi, tari-tarian, atraksi dan kebudayaan khas lainnya.
63

 

Menurut Fandeli, objek wisata adalah perwujudan daripada ciptaan 

manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau 

keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. 

Undang-Undangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

kepariwisataan Pasal 1 ayat 5 mengatakan bahwa :”Daya tarik wisata adalah 

sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa 

keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang 

menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.
64

 Unsur yang terkandung dalam 

pengertian di atas dapat disimpulkan, yaitu: 

1) Setiap daya tarik wisata memiliki keunikan, keindahan. 

2) Daya tarik dapat berupa alam, budaya, atau hasil karya manusia 

yang berseni tinggi dan layak untuk dijadikan suatu produk. 

3) Yang menjadi sasaran utama adalah wisatawan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa objek wisata yaitu suatu 

tempat yang menjadi kunjungan wisatawan karena mempunyai sumberdaya, 

dimana sumberdaya yang dimaksud adalah perwujudan daripada ciptaan 

manusia, tta hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau 

keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan 

sehingga terjadi intraksi antara sesame manusia. 
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3. Pengembangan Objek Wisata 

Menurut Yoeti, pengembangan adalah usaha atau cara untuk 

memajukan serta mengembnagkan sesuatu yang sudah ada. Pengembangan 

pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata sellau akan diperhitungkan 

dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat yang ada disekitarnya. 

Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan perencanaan yang matang 

sehingga bermanfaat baik bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial 

dan juga budaya.
65

 

Pengembangan pariwisata bertujuan memberikan keuntungan baik 

bagi wisatawan maupun warga setempat. Basis pengembangan pariwisata 

adalah potensi sumber daya keragaman budaya, seni, dan alam (pesona 

alam). Pengembangan sumber daya tersebut dikelola melalui pendekatan 

peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu antara pengembnagan 

produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui 

pendekaan pemberdayaan masyarakat local dalam rangka pengembangan 

pariwisata.
66

 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pembangunan kepariwisataan 

memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu: 

1) Menggalakkan kegiatan ekonomi 

2) Memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan  

hidup 
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3) Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa serta menanamkan jiwa, 

semangat dan nilai-nilai luhur bangsa dalam memperkokoh 

persatuan dan kesatuan nasional. 

Pembanguan kepariwisataan tentu tidak luput dari pembangunan yang 

berkelanjutan untuk mendorong pengembangan objek wisata. Dalam 

penelitian ini pengembangan wisata dilakukan di objek wisata Kabupaten 

Pesisir Barat. Dengan kekayaan alam yang dimiliki dan keindahan 

pantainya. Hal tersebut merupakan pendorong untuk pengembangan objek 

wisata Pesisir Barat supaya memberikan daya tarik sehingga akan 

meningkatkan pendapatan objek wisata khususnya, masyarakat dan PAD 

Bangkunat Pesisir Barat. 

4. Potensi  Kuliner Pariwisata 

Makanan dan minuman sebagai salah satu wujud kebudayaan hasil 

karya manusia merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi. Pada 

awalnya makanan merupakan kebutuhan jasmani, tetapi dalam 

perkembangannya telah menyangkut dengan kebutuhan yang lain yaitu 

kebutuhan sosial dan kebutuhan religi. Dengan kata lain makanan tidak 

hanya untuk memenuhi fisik saja akan tetap juga memenuhi kebutuhan non-

fisik. Pada masa prasejarah pada tahap food-gathering stage manusia 

memenuhi kebutuhan pangan dengan cara mengumpulkan sumber makanan 

yang disediakan oleh alam. Pengetahuan tentang teknik pengelolahan masih 

sangat sederhana sehingga tidak banyak variasi jenis makanan yang 

dihasilkan. 
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Makanan Tradisional juga dapat berdampak positif dalam 

perkembangan kepariwisataan, khusunya  “Kuliner Pariwisata” agar lebih 

menarik. Kekayaan sumber bahan makanan tradisional perlu dimanfaatkan, 

dilestarikan dan dikembangkan, karena menjadi salah satu daya tarik wisata. 

Agar lebih menarik dan wisatawan tidak ragu-ragu akan makanan 

tradisional, maka perlu diperhatikan dan dijaga masalah-masalah teknik 

pengelolahan yang higienis, kebersihan terjaga, kemasan dan penyajian 

yang antic artistic. Dengan demikian perlu usaha-usaha pelestarian dan 

pegembangan wisata kuliner. Perlu diperhatikan bahwa dalam usaha 

pelestarian dan pengembangan makanan tradisional dipilih sesuai dengan 

norma-norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. 

5. Peran Kuliner Dalam Pengembangan Pariwisata Pesisir Barat 

Berkembangnya industri pariwisata dan kentalnya budaya yang ada 

sehingga melekat di hati masyarakat sekitar, untuk menjadikan sebuah 

daerah berkembang kuliner  pariwisatanya, suatu daerah harus mempunyai 

lebih dari sebuah objek pariwisata, yang tentunya menjadikan sebuah asset 

pemasukan bagi daerah. Asset yang dimiliki Pesisir Barat cukup banyak 

antara lain wisata alam, wisata buatan, wisata sejarah dan wisata 

kuliner.Wisata kuliner dapat mempengaruhi perkembangan pariwisata 

Pesisir Barat. Selain jenis wisata yang sudah ada wisata kuliner dapat 

disejajarkan dengan wisata yang lain.  

Pengaruh kuliner terhadap perkembangan pariwisata di Pesisir Barat 

dapat dilihat dari analisis SWOT. Sifat dari analisis SWOT sangat 
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situasional, artinya hasil analisis tahun sekarang, belum tentu akan sama 

dengan hasil analisis pada tahun yang akan datang. Biasanya hasil analisis 

akan banyak ditentukan oleh factor-faktor situasi dan kondisi ekonomi, 

politik dan stabilitas keamanan dan keadaan sosial yang melatarbelakangi. 

6. Upaya Pemerintah Dalam Mengembangkan Kuliner  Pariwisata di 

Bangkunat Pesisir Barat 

Pemerintah Pesisir Barat sangat mendukung dan berperan dalam 

perkembangan kuliner  pariwisata di Pesisir Barat. Dengan cara memberikan 

penyuluhan kepada pihak-pihak pelaku wisata kuliner, dengan cara 

memberikan masukan-masukan. Tujuannya adalah agar hasil produksi 

kuliner Pesisir Barat dapat mengikuti perkembangan zaman dan untuk 

meningkatkan pelayanan, hasil produksi dan meningkatkan minat 

wisatawan. 

Selain itu pemerintah Pesisir Barat juga mengadakan kegiatan-

kegiatan yang memperkenalkan wisata kuliner Pesisir Barat kepada 

wisatawan dan masyarakat Pesisir Barat. Salah satu contoh kegiatan yang 

dilakukan pemerintah dalam memperkenalkan kuliner pariwisata  adalah 

sebagai berikut: 

a. Pemilihan Muli Mekhanai Pesisir Barat (20-22, Maret 2018) 

Acara ini event tahunan yang rutin diadakan, pemilihan muli mekhanai 

merupakan ajang pemilihan putra-putri terbaik yang ada di Pesisir Barat. 

Tujuannya yakni untuk mempromosikan budaya dan pariwisata yang ada 

di Kabupaten Pesisir Barat. 
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b. Festival Teluk Stabas (16-23, April 2018) 

Festival ini salah satu event terbesar yang diadakan oleh Dinas Pariwisata 

Pesisir Barat. Terbukti festival ini telah mencatatkan rekor MURI dan 

dunia dengan “1001 Bebay Nyuncun Pahakh” dan “ 1001 Ngunduh 

Damar”. Nah tahun ini Dinas Pariwisata kembali mencanangkan 

pencatatan Rekok MURI untuk bebas ngantak uyan sesusuk dan bebay 

nyelimpok gelamay. 

c. Krui Pro 2018: WSL QS1500 (15-20 April 2018) 

Bali bukan satu-satunya tempat surfing yang menjadi idaman turis 

mancanegara, namun Lampung juga memiliki surfing spot yang tidak 

kalah dengan bali. Krui Pro 2018 merupakan kopetensi surfing tingkat 

internasional yang bekerjasama dengan World Surf Leauge (WSL) dan 

Asian Competition (ASC). Event ini akan diadakan di Pantai Tanjung 

Setia yang dikenal dengan titik surfing yang panjang dan indah. 

Kompotisi ini dihadiri peselancar professional dari belahan dunia. 

d. Semarak Pulau Pisang (Agustus 2018) 

Pulau pisang merupakan wisata unggul yang ada di Pesisir Barat. 

Semarak Pulau Pisang digelar sejak tahun 2016, adapun rangkaian acara 

yang yang disuguhkan yakni berbagai macam perlombaan, fashion show 

baju adat Lampung hingga festival kembang api di Pulau Pisang dan 

rangkaian acara menarik lainnya. 

e. Kemilau Ngambur (Oktober 2018) 
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Acara ini bertujuan untuk mengapresiasi masyarakt daerah Ngambur 

dalam mempromosikan budaya dan pendidikan.  

f. Festival Budaya dan Pariwisata Lampung pada tanggal 14 Desember 

2019. Untuk menarik minat dan antusias peserta acara FBPL 2019 

mendapapatkan uang pembinaan, diharapkan festival ini akan menjadi 

daya tarik bagai para pecinta budaya dan dapat menjadi salah satu 

alternative pilihan bagi wisatawan untuk lebih lama tinggal di Pesisir 

Barat. Selain itu di adakan event ini diharapkan akan meningkatkan 

harkat makanan tradisional yang dimiliki Pesisir Barat serta mendukung 

ekonomi berbasis kerakyatan. Inilah salah satu upaya dan dukungan dari 

pemerintah Pesisir Barat dalam mengembangkan Kuliner  Pariwisata 

Pesisir Barat. 

Berbagai penataan tempat kuliner pariwisata juga terus dilakukan 

oleh pihak pemerintah kota setempat guna menambah daya tarik minat 

wisatawan untuk berkunjung ke Pesisir Barat. Dengan adanya penataan 

ini diharapkan kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun dapat 

mengalami peningkatan yang signifikan. Upaya penataan yang dilakukan 

pemerintah dapat dilihat seperti kawasan obyek wisata Labuhan Jukung. 

Promosi merupakan hal penting yang perlu dilakukan untuk 

meningkatkan perkembangan kuliner pariwisata di Pesisir Barat. 

Berbagai upaya promosi dilakukan pemerintah Pesisir Barat melalui 

berbagai media seperti website, leaflet, booklet dan event-event wisata 

kuliner. 
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