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ABSTRAK 

 

Piil pesenggighi adalah makna atau prinsip-prinsip yang dianut 

seseorang dan merupakan budaya leluhur serta  menjadi kepribadian, jati diri, 

pedoman bersikap dan bertingkah laku masyarakat Lampung, dimana prinsip 

itu terdiri dari Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, Sakai Samabayan dan Juluk 

adek. rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana penerapan Piil 

pesenggighi dan penguatan intensitas masyarakat Pekon Buay Nyerupa 

Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penerapan piil pesenggighi dan penguatan intensitas masyarakat pekon buay 

nyerupa kecamatan sukau kabupaten lampung bara, metode yang yang di 

gunakan pada penelitian ini adalah penelitian field research atau lapangan 

yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden . 

adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, sumber data dari 

penelitian ini adalah data primer yakni tokoh adat dan masyarakat pekon 

buay nyerupa kecamatan sukau kabupaten lampung barat, pada penelitian ini 

mengguakan teknik  purposive sampling dengan demikian 5 orang  

masyarakat yang menerapkan falsafah di tambah 4 orang toko adat Pekon 

Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sehingga total 

keseluruhan adalah  9 orang, Dan sumber data skunder yakni data yang di 

peroleh secara tidak langsung biasanya sumber data dokumen Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode 

wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 

dalam penerapan piil pesenggighi yang tergambar dalam upacara adat 

perkawinan dalam bentuk pelaksanaan juluk adok yaitu pemberian gelar 

kepada individu sesuai dengan kelompok adat dan kebiasaan individu, bentuk 

pelaksanaan nemui nyimah yaitu tata cara bertamu dan menerima tamu, 

bentuk pelaksanaan nengah nyappogh yaitu kegiatan musyawarah, baik 

sebelum acara, pelaksanaan acara maupun akhir dari pelaksanaan upacara 

adat perkawinan dan penerapan dari kegiatan sakai sambayan yaitu saling 

gotong royong dalam prosesi pesta pernikahan dimana seluruh masyrakat 

ikut membantu. Adapun dalam penerapan falsafah ini sudah menjadi penguat 

itensitas masyarakat Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten 

Lampung Barat dimana menjadikan karakter dan sifat Seseorang yang 

mempertahan kan piil pesenggighi dalam kehidupannya berarti ia telah 

berakhlak terhadap dirinya sendiri dimana bejuluk adok sebagai penguat 

itensitas dengan kepemimpinan, nemui nyimah sebagai bentuk karakter 

masyarakat yang mengagungkan tamu dan melaksanakan adab bertamu dan 

menerima tamu, serta bermurah hati dan peduli terhadap orang lain, dan sakai 

sambayan merupakan penguat karakter masyarakat dengan tolong menolong, 

dan nengah nyappogh dengan silaturahmi. 

 

Kata kunci: Piil  Pesenggighi, Penguatan Intensitas Masyarakat 
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MOTTO 

                    

Artinya:”jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan 

yang ma'ruf(tradisi yang baik) serta berpalinglah dari  

pada orang-orang yang bodoh.”   

(QS.al-a'raf; 199) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk membantu memudahkan pembaca serta tidak 

menimbulkan kekelirua dan kesalahpahaman sebagai kerangka 

awal diperlukan penegasan terhadap istilah-istilah yang terdapat 

pada judul skripsi l“Penerapan Piil Pesenggighi Dan Penguatan 

Intensitas Masyarakat Pekon Buay Nyerupa Kecamatan 

Sukou Kabupaten Lampung Barat,”. Adapun penjelasan dari 

istilah yang terdapat pada judul sebagai berikut: 

1. Piil Pesengggighi adalah sistem nilai yang umumnya diterapkan 

oleh masyarakat Lampung secara turun temurun, membentuk 

adat yang diwariskan secara turun temurun hingga akhirnya 

membentuk budaya seperti sekarang ini.
1
Piil pesenggighi 

merupakan makna atau prinsip yang dipegang oleh seseorang 

sebagai budaya nenek moyang yang menuntun keperibadian, 

jati diri, sikap dan tingkah laku masyarakat Lampung yang 

terdiri daripada Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, Sakai 

Samabayan dan Juluk Adek. Dimana asas ini telah menjadi 

bagian dari Intensitas Bangunan Kecamatan Pekon Buay 

Nyerupa, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. 

2. Intensitas adalah kemampuan atau kekuatan, daya tahan atau 

tidak, kehebatan.
2
intensitasmerupakan sesuatu yang besar atau 

sangat tinggi dengan pengalaman atau sikap yang kuat di 

kalangan masyarakat Pekon Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau, 

Kabupaten Lampung Barat. Intensitas masyarakat dalam 

menerapkan piil pesengighi mengandung nilai-nilai akhlak yang 

dijalankan dalam kehidupan suku lam[ung dalam bergaul baik 

dengan sesama suku lampung maupun denan suku lainnya. 

3. Pekon Buay Nyerupa merupakan salah satu suku lampung yang 

memiliki kebuadayaan atau adat istiadat yang hidup serta 

                                                             
1
 Fachruddin, Suharyadi dan Partant, Upacara Cangget Agung: Pembaharuan 

Nilai Budaya Daerah Lampung bagi Generasi Muda (Lampung: Biro Pendidikan 

Provinsi Lampung, 2003), 13-21. 
2
Partanto, Popular Scientific (Surabaya: Arloka, 1994). 
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berkembang ditengah-tengah masyarakat dimana masyarakat 

peminggir ini mempunyai akar identitas secara ideal memiliki 

pola pergaulan hidup dengan falsafah yang kuat, walaupun 

masyarakat setempat masih bersifat tradisional tetapi tidak 

dtatis melainkan dimanis disesuaikan denan perkembangan 

masyarakat pendukung dan adat itu sendiri.
3
 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi fokus 

penelitian ini adalah bagaiman penerapan piil pesenggighi dan 

penguata intensitas masyarakat Pekon Buay Nyerupa Kecamatan 

Sukau Kabupaten Lampung Barat, dimana masyarakat pekon 

dalam melaksanakan upacara adat pernikahan sangat kuat dalam 

mempertahankan intemsitas falsafahnya yang merupakan bagian 

penting untuk mencapai keselarasan hidupnya. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Masalah manusia sentiasa menjadi makhluk yang menarik 

untuk didengari, diterokai dan dibincangkan. Kerana terdapat 

perbezaan antara seseorang dengan yang lain, baik secara individu 

mahupun berkumpulan. Adapun sifat, watak dan cara hidup 

manusia. Orang ramai cenderung untuk membuat perubahan 

lambat laun.Kerana manusia adalah sebahagian daripada 

masyarakat dan kehidupan sosial masyarakat adalah 

dinamik.Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia saling 

bergantung antara satu sama lain untuk saling memerlukan. Ahli 

komuniti juga mempunyai peraturan asas yang membantu 

mengawal semua tingkah laku yang diterima pakai oleh ahli 

komuniti dalam persekitaran di mana mereka tinggal.Persekitaran 

di mana manusia hidup bersama dipanggil persekitaran 

sosial.Peraturan setiap persekitaran sosial mengandungi perkara-

perkara yang dilarang, dibenarkan dan diharuskan. 

Hampir rata-rata tindakan yang dilakukan adalah menanam. 

Tetapi ada tindakan manusia tertentu yang tidak dipelajari kerana 

                                                             
3
 Idham, Keberadaan Masyarakat Adat Lampung Sai Batin Punduh di Tengah 

Modenisasi, Tata Cara Issn: 2598 - 0246 | E-Issn: 2598-0238 Semnas Iib Darmajaya-, 

Dicapai 16 Februari 2022, 
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ia bertindak secara naluri atau refleks. Ada juga perbuatan manusia 

yang mengikut naluri dan dipengaruhi oleh gen ibu bapa mereka.  

Nilai adalah bahagian yang sangat penting dalam 

budaya.Bagi setiap budaya yang menjadi milik masyarakat pasti 

ada nilai-nilai yang tersirat dan terzahir di dalamnya. Sistem nilai 

dan budaya adalah cara dan adat yang paling tinggi dan abstrak 

bagi sesebuah ruang. Ini kerana nilai budaya adalah konsep tentang 

apa yang kebanyakan orang fikir dan nilai. 

Kehidupan social budaya setiap masyarakat mempunyai 

keunikan dan daya tarikan tersendiri yang wajar diberi perhatian. 

Kemudian kerumitan dan keunikan itu juga akan dibentuk oleh 

dinamik kehidupan, yang membawa kepada corak kehidupan 

tertentu. Salah satu suku yang ada di Indonesia adalah suku 

Lampung yang memiliki banyak budaya dan nilai dalam kehidupan 

masyarakat. Menurut Iskandar Syah, masyarakat Lampung adalah 

masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai etnik yang 

masing-masing mempunyai asal usul yang berbeza.
4
 

Penduduk Lampung terbahagi kepada dua suku kaum iaitu 

suku asli dan kaum pendatang.Suku asli adalah suku Lampung 

yang telah mendiami kawasan Lampung selama berabad-abad, 

sedangkan suku pendatang adalah suku yang berasal dari luar 

Provinsi Lampung dan menetap serta menetap di Lampung. 

Suku Lampung sendiri terbahagi kepada dua golongan iaitu 

Pepadun Lampung dan Sai Batin Lampung. Masyarakat Lampung 

serupa dengan masyarakat suku lain yang budayanya menjadi ciri 

jati diri masyarakat Lampung itu sendiri. Salah satu falsafah hidup 

suku Lampung yang diwariskan secara turun temurun adalah Piil 

Pesenggighi. 

Falsafah ini dipegang teguh oleh suku Lampung, baik 

Lampung Pepadun maupun Lampung Sai Batin.Ubat api keaiban? 

Anak saya sudah mati! Apakah maksud "Apa yang menyelamatkan 

aib ibu"?Anak saya sudah mati!" Raden Intan, salah seorang 

pahlawan negara Lampung, menggunakan ungkapan ini ketika 

bertanya kepada ibunya. Ayat ini menunjukkan maksud sebenar 

                                                             
4
 Iskandar Syah, Sejarah Budaya Lampung (Lampung: Universiti Lampung, 

2013). 
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maruah diri, iaitu mati apabila maruah diri disalahgunakan oleh 

orang lain.  

Piil Pesenggighi Dengan empat falsafah lain, iaitu Bejuluk 

Buadok, Nemui Nyimah, Sakai Sambayan Nengah Nyapur, dalam 

sistem nilai budaya yang terintegrasi dalam kehidupan sosial 

sehari-hari masyarakat Lampung, baik secara individu maupun 

kolektif dengan kelompok dan masyarakat. Ahli.masyarakat secara 

amnya. Jika keempat-empat unsur ini sudah wujud dalam 

masyarakat, maka orang itu mempunyai Piil Pesenggighi dalam 

kehidupannya. 

Dan Piil Pesenggighi akan menjadi kebanggaan bagi 

pemiliknya kerana dia merasakan dia mempunyai maruah diri yang 

tidak boleh diambil darinya sama sekali. Di Piil Pesenggighi, 

segala-galanya berkisar tentang maruah diri, tingkah laku dan sikap 

yang boleh memupuk dan memartabatkan nama baik individu dan 

maruah kolektif.
5
 

Bejuluk Adek secara etimologi berasal daripada perkataan 

Juluk dan Adek. Bejuluk bermaksud mempunyai nama dan Adek 

bermaksud mempunyai gelaran.
6
 Elemen ini bermaksud nama dan 

gelaran. Bejuluk Adek juga akan menjadi identiti utama yang 

dikaitkan dengan orang ini. Kerana identiti terikat kepada orang 

itu, penghidap mesti berjuang untuk mengekalkan nama itu dalam 

tingkah laku dan interaksi sosial mereka. 

Nyimah , yaitu kebutuhan untuk hadir atau tetap 

berhubungan dengan semua pihak, dermawan dan berbakti, baik 

dengan orang yang sekeluarga maupun yang berada di luar 

lingkungan, merupakan prinsip hidup yang mutlak di Lampung.  

Falsafah ketiga ialah Nengah Nyappur iaitu keperluan untuk 

bergaul atau bergaul antara satu sama lain. Nengah Nyappur 

menjelaskan, masyarakat Lampung mengutamakan kebersamaan 

dan tidak membeda-bedakan suku, agama, tingkatan, asal usul dan 

                                                             
5
 Shah, 20 

6
 Sabaruddin SA, Lampung Pepadun dan Sai Batin (Jakarta: Buletin Way 

Lima Manjau, 2013) 
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golongan.Sakai Sambayan ialah falsafah keempat dan bermaksud 

semangat sosial, gotong-royong, berbuat baik sesama manusia.
7
 

Oleh karena itu, unsur falsafah hidup masyarakat Lampung, 

Piil Pesenggighi yang selalu memiliki kehormatan diri dan 

berusaha menjunjung kehormatan, Bejuluk Beadek , artinya nama 

dan gelar yang kemudian dikaitkan dengan orang yang 

bersangkutan, harus dipelihara. nama itu dengan kerja keras. . dan 

menjadi teladan kepada masyarakat, sebagaimana yang dihasratkan 

oleh Nabi Muhammad Nemui Nyimah , menziarahi dan menjalin 

silaturahim ketika menziarahi dan menerima tetamu. Kemudian 

Nengah Nyappur , alat pergaulan dan sembang. Dan Sakai 

Sambayan , bermaksud "membantu" atau "bekerjasama". 

Penerapan Pesenggighi di Kecamatan Pekon Buay Nyerupa, 

Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat telah terlihat dalam 

upacara adat pernikahan, dimana dalam perkembangannya lebih 

ditekankan pada peningkatan intensitas untuk memenuhi berbagai 

kepentingan dan kebutuhan masyarakat untuk harmonisasi. Usia 

untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya dalam diri, 

untuk sentiasa melindungi dan mengutamakan kepentingan orang 

asli dengan prinsip kemerdekaan, khususnya untuk meneroka 

kuasa dan potensi kekayaan wilayah.
8
 

Adat Perkawinan di Kota Pekon Buay Sama halnya dengan 

Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung, banyak tradisi yang 

digunakan dalam proses perkawinan ini, dimulai dengan akad 

nikah, yang tertanam kuat dalam pelaksanaan Piil Pesenggiri, 

mengabaikan nilai-nilai ajaran Islam di dalamnya. pelaksanaan 

.Proses. 

Permintaan tersebut merupakan permulaan perkahwinan 

yang dilakukan oleh Allah SWT sebelum akad nikah antara 

pengantin dilakukan. Aplikasi ini membolehkan pemohon lelaki 

dan perempuan mengenali antara satu sama lain terlebih dahulu 

untuk mengetahui sifat dan intipati serta perwatakan mereka. 

masing-masing bakal pasangan Walaupun akad nikah dapat 

                                                             
7
 Al Chaidar, Lampung Berdarah (Jakarta: Madani Press, 2000), 76. 

8
Pemerhatian Pra Tinjauan di Komuniti Pekon Buay Nyerupa, Daerah Sukau, 

Kabupaten Lampung Barat‖, 11 November 2021. 
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dilaksanakan dengan penuh kesedaran antara kedua belah pihak, 

sedangkan borang permohonan ini biasanya dilengkapkan oleh 

semua yang akan melangsungkan pernikahan, namun masih 

terdapat banyak bentuk perayaan tradisional dalam tradisi 

Lampung. Perkawinan antara warga Lampung Saibatin yang 

dimulai sebelum perkawinan. Ada perkara yang boleh dilakukan 

dalam masyarakat Lampung: Nindai, proses di mana bakal mertua 

menikmati masa depan. Berkahwin, kemudian Beulih-Ulih, bapa 

mertua Sikalon, sudah tiba masanya bertanya kepada bakal 

pengantin lelaki, kemudian dia membuat peminangan, suami 

teringat bakal isterinya, kemudian hari perkahwinan, diadakan 

upacara adat dan kelulusan Die Kabul telah diberikan. diberi. 

Sejurus selepas atau selepas perkahwinan, masih terdapat beberapa 

adat yang perlu dipatuhi, seperti: Manjhau Pedom atau tinggal di 

rumah pengantin perempuan selepas beberapa hari. Perkahwinan, 

kemudian adat seterusnya selepas perkahwinan sebelum atau 

Ngarak biasanya dilakukan oleh keluarga pihak lelaki sebagai 

tanda pihak lelaki telah sah mengahwini wanita tersebut.
9
 

Berdasarkan hasil pemerhatian lapangan pengkaji, dapat 

dilihat masyarakat Pekon Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau, 

Kabupaten Lampung Barat masih ada dan berkembang sebagai 

budaya pemula yang berpotensi dan akan terus dilakukan. Namun 

begitu, kesan pemodenan terhadap kehidupan manusia, kerana ia 

tidak dapat dielakkan, begitu kuat sehinggakan kemajuan zaman 

dan perubahan zaman mempengaruhi sikap dan tingkah laku 

manusia, yang akhirnya akan mempengaruhi kehidupan manusia 

juga. Kalaupun kita tahu bahawa kehadiran tabiat juga memainkan 

peranan penting sebagai alat atau alat untuk memusingkan roda 

kehidupan manusia khususnya dalam gotong-royong. 

Di Pekon Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau, Kabupaten 

Lampung Barat, penggunaan Piil Pesenggighi diperhatikan dalam 

setiap perkawinan adat dimana tradisi Pekon Buay Nyerupa 

Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat diteruskan 

peranannya secara langsung. dipersiapkan. dalam pelaksanaan 

                                                             
9
Pemerhatian pra tinjauan di Kota Pekon Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau, 

Kabupaten Lampung Barat. 
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kehidupan seharian hari dalam tradisi persiapan perkawinan. 

Kedua, kecintaan anak muda terhadap budaya dan seni tempatan, 

terutamanya seni budaya, dan pemahaman yang lemah terhadap 

ritual budaya sedia ada Usaha perlu dilakukan dari pada berbagai 

pihak untuk menyemarakkan lagi kecintaan terhadap seni dan 

budaya yang hidup dan subur di tengah-tengah masyarakat. Pada 

akhirnya, ini diharapkan akan membawa kepada penyelesaian 

strategik untuk memotivasikan masyarakat untuk mengambil 

bahagian secara aktif dalam pembangunan sektor kebudayaan. 

Dengan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut tentang aplikasi Piil Pesenggighi dan Pekon Buay 

Nyerupa, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. 

 

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

di identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut; 

a. Kehadiran adat memainkan peranan penting sebagai alat 

atau sarana untuk memutarkan roda kehidupan masyarakat 

khususnya dalam keguyuban gotong royong.  

b. Masyarakat Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau 

Kabupaten Lampung Barat secara ideal sangat 

mempertahankan dan melesatarikan falsafah piil 

pesenggighi dan prinsip ini wajib digali dalam rangka 

mendukung penguatan intensitas nilai-nilai budaya daerah.  

c. Bejuluk buadok, nemui nyimak , sakai sambayan, nengah 

nyampur merupakan 4 falsafah penerapan Piil 

Pesenggighi. 

d. Penerapan Piil Pesenggighi Pengukuhan Intensiti Pekon 

Buay di Pekan Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten 

Lampung Barat. 
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2. Batasan Masalah 

Berdasarkan  identifikasimasalah, kajian ini 

mengecilkan masalah dan hanya membincangkan: 

a. Bejuluk buadek, nemui nyimak, sakai sembayan, nengah 

nyampor,  4 falsafah penerapan Piil Pesinggighi. 

b. untuk Piil Pesenggighi Kecamatan Pekon Buay Nyerupa 

Sukau Kabupaten Lampung Barat Sebelum 

 

D. Rumusan Masalah 

Bagaimana Pelaksanaan Piil Pesenggighi dan Penguatan 

Intensitas Komunitas Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau 

Kabupaten Lampung Barat? 

 

E. Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

kajian ini adalah: Pii lObjektif  dan Pengukuhan 

Intensiti Masyarakat Pekon Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau, 

Kabupaten Lampung Barat. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini: 

a. Secara teoritis 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi 

rujukan untuk penelitian lanjutan, serta menjadi tambahan 

pembendaharaan bacaan, menambah pengetahuan 

mengenai ―Bagaimana penerepan piil pesenggighi dan 

penguatan intensitas masyarakat Pekon Buay Nyerupa 

Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.  

 

b. Secara praktis 

penyelidikan ini bertujuan untuk mendapatkan gelar 

sarjana muda dari Jabatan Komunikasi dan Transmisi 

Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas 

Islam Negeri Raden Intan, Lampung, serta 

mengembangkan wacana pemikiran dan menambah baik 

bentuk aplikasi. piil pesenggighi dan Gedung Intensiti 
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Masyarakat Pekon Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau, 

Kabupaten Lampung Barat. 

 

F. Kajian Terdahulu Yang Relevan 

yang berkaitan digunakan sebagai rujukan dan carian 

sebelum ini dilakukan untuk mengelakkan plagiarisme. Oleh itu, 

kajian ini boleh membuat perbedaan berbanding penyelidik 

terdahulu: 

1. Jurnal bertajuk ―Nilai-Nilai Islam dalam Falsafah Kehidupan 

Masyarakat Lampung‖ disusun oleh Himyari Yusuf. Kajian 

ini mengkaji falsafah hidup Piil Pesenggiri di kalangan 

masyarakat Lampung untuk mengetahui apakah nilai-nilai 

yang terkandung dalam Piil Pesenggiri bertentangan dengan 

nilai-nilai Islam. Hasil kajian menunjukkan bahawa 

penemuan nilai-nilai yang berbeza dalam rukun-rukun 

falsafah hidup yang selaras dengan nilai-nilai Islam juga 

penting bagi nilai-nilai Pancasila.
10

 

Keputusan di atas berbeza daripada kajian ini dari segi 

perubahan atau fokus kajian. Objek kajian yang 

dibincangkan dalam kajian Himyari Yusuf adalah nilai-nilai 

pendidikan Islam yang berakar pada falsafah hidup 

masyarakat Lampung melalui pendekatan falsafah, manakala 

dalam kajian ini objek kajian adalah penerapan benang 

pesenggighi untuk mengukuhkan intensitas masyarakat 

pesisir. di pantai barat. 

2. Tesis yang bertajuk ―Integrasi Budaya Islam dengan Budaya 

Lokal dalam Upacara Pernikahan di Kabupaten Pangkep‖ 

disusun oleh Hasriana. Kajian ini mengkaji bagaimana 

budaya Islam berintegrasi dengan budaya tempatan pada 

upacara perkahwinan di Kabupaten Pangkep.
11

  Keputusan 

di atas berbeda daripada kajian ini dari segi perubahan atau 

fokus kajian. Objektif utama kajian yang dibincangkan 

                                                             
10

 Himyari Yusuf, ―Nilai-Nilai Islam dalam Falsafah Kehidupan Masyarakat 

Lampung‖, Kalam 10, No. 1 (2016): 167-92. 
11

Hasriana Hasriana, "Mengintegrasikan Islam dan Budaya Lokal ke dalam 

Upacara Martesave di Kabupaten Pangkep" (PhD, Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, 2010). 
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dalam kajian Hasriana ialah pengintegrasian budaya Islam 

dengan budaya tempatan dalam pelaksanaan budaya akad 

nikah di Kabupaten Pangkep, manakala dalam kajian ini 

fokus kajian ini adalah pada pelaksanaan  stamen. 

pesenggighi dalam memperkuat intensitas masyarakat pesisir 

di 

3. Jurnal Pantai Barat bertajuk ―Integrasi Islam dan Nilai-Nilai 

Falsafah Budaya Lokal dalam Pembangunan Provinsi 

Lampung‖ yang disusun oleh A. Fauzie Nurdin. Kajian ini 

mengkaji hakikat nilai-nilai Islam yang tertanam dalam 

upacara adat Lampung dalam kaitannya dengan siklus hidup 

manusia, alam dan alam sekitar, serta pentingnya nilai-nilai 

falsafah budaya Lampung dalam pembangunan Pesawara
12

. 

Keputusan di atas berbeza daripada kajian ini dari segi 

perubahan atau fokus kajian. Maksudnya, objek kajian yang 

dibincangkan dalam kajian oleh A. Fauzie Nurdin adalah 

mementingkan kepentingan nilai budaya-falsafah dalam 

pembangunan masyarakat, manakala objek kajian dalam 

kajian ini ialah penggunaan  angkat berat untuk membina 

intensiti. masyarakat Pantai Barat. 

 

G. Metode Penelitian 

yang digunakan oleh penulis dalam artikel ini adalah seperti 

berikut: 

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  yaitu 

mempergunakan data yang dinyatakan verbal serta 

keualifikasinya bersifat teoritis. Adapun pengolahan data dan 

pengujian hipotesis tidak berdasarkan statistik tetapi 

menggunakan pola hukum tertentu menurut hukum logika. 
13

 

Dalam penelitian kualitatif memanfaatkan data dilapangan 

untuk memverfikasi teori yang ditumbul dilapangan serta 

terus menerus disempurnakan selama proses penelitian 

                                                             
12

A. Fauzie Nurdin, ―Integralisme Islam dan Falsafah Integral Budaya 

Tempatan di Provinsi Lampung‖, Unisia 32, no. 71 (2009). 

13Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: Ekonisia, 2005). 
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langsung secara langsung di lapangan atau dengan 

responden.
14

 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengumpulkan 

data dengan langsung kelokasi penelitian dan bertemu 

langsung dengan tokoh adat masyarakat Pekon Buay Nyerupa 

di Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Penulis 

berinteraksi face to face dengan tokoh adat dan masyarakat 

Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Lampung Barat. 

Penulis mengumplkan data sendiri yang didaptkan dari 

berbagai sumber, dan mengolah tema-tema menjadi 

serangkaian tema yang utuh, serta penulis fokus mempelajari 

makna yang disampaikan oleh partisipan. Proses penelitian 

berkembang secara dinamis  sesuai dengan keadaan lapangan. 

Penulis menafsirkan penemuan dilapangan dan memberikan 

gambaran secara kompleks dari penelitian. Penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan secara sistematis serta mendalam 

dengan mengangkat data dilapangan. 

 

2. Desain Penelitian 

Kajian penulis dalam karya ilmiah ini berbentuk 

deskriptif.Penyelidikan deskriptif bertujuan untuk 

menerangkan dan mentafsir perkara yang wujud (ini mungkin 

situasi atau hubungan sedia ada, pendapat yang berkembang, 

proses yang berterusan, akibat atau kesan yang berterusan, 

atau aliran yang berkembang). ).
15

 

Kajian ini dipilih untuk mengesahkan huraian dan 

huraian yang tepat mengenai aplikasi dan intensiti Piil 

Pesenggighi Pekon Buay Masyarakat Serupa Kecamatan 

Sukau Kabupaten Lampung Barat. Dalam penelitian ini, 

penulis hanya mengemukakan serta menggambarkan apa 

adanya tentang ―Bagaimana penerapan piil pesenggighidan 

                                                             
14

 M. Hasan Iqbal, Materialet kryesore të Methodologis sërkimit dhe Zbatimet 

e saj (Xhakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 16. 
15

 Sumanto, Theory and Zbatimi in the Crimean Method, (Xhakarta: CAPS, 

2014). 
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penguatan intensitas masyarakat Pekon Buay Nyerupa 

Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. 

 

3. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

Populasi dapat diartikan sebagai jumlah keseluruhan 

unit analisis dari objek yang akan diteliti. Populasi 

merupakan responden yang terdapat dalam suatu objek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Tokoh adat 

dan seluruh masyarakat Pekon Buay Nyerupa Kecamatan 

Sukau Kabupaten Lampung Barat. 

 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari suatu populasi yang akan 

diteliti dan dianggap dapat menggambarkan pupolasinya. 

Dalam penyelidikan kualitatif, takrifan topik kajian adalah 

lebih selektif untuk membentuk generalisasi teori.
16

Dalam 

hal ini, pengkaji menggunakan teknik yang disengajakan, 

seperti yang dinyatakan oleh Nasution bahawa 

matlamatnya adalah agar individu dipilih dengan 

sewajarnya oleh pengkaji berdasarkan ciri atau kriteria 

tertentu yang dimiliki oleh subjek.
17

 

Adapun teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengambil 

orang-orang tang benar terplih oleh peneliti berdasarkan 

pertimbangan tertentu, dengan menggunakan teknik 

purposive sampling diperoleh 9 orang yang akan dijadikan 

sampel penelitian yang meliputi 5 orang masyarakat yang 

menerapkan falsafah dan 4 orang tokoh adat Pekon Buay 

Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.  

  

                                                             
16

 Imam Suprayogo and Tobroni, Methodology of Socio-Religious Criticism 

(Bandung: Pemuda Rosdakarya, 2003), 165. 
17

S Nasution, Methodology daripada kritikan (Xhakarta: Bimu Aksara, 1996). 
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H. Metode Pengumpulan Data 

Alat-alat pengumpulan data berikut telah digunakan 

dalam pengumpulan data dalam kajian ini: 

1. Wawancara (Interview) 

Metode pengumpulan data melalui wawancara 

merupakan satu aktiviti yang dijalankan untuk mendapatkan 

maklumat secara terus melalui soalan-soalan yang diutarakan 

oleh responden.
18

Wawancara secara umumnya terbahagi 

kepada dua bidang iaitu wawancara tidak berstruktur dan 

wawancara berstruktur.Wawancara tidak berstruktur juga 

sering dirujuk sebagai wawancara mendalam, wawancara 

intensif, wawancara kualitatif dan wawancara 

terbuka.Wawancara berstruktur sering dirujuk sebagai 

wawancara standard.Wawancara yang digunakan oleh 

pengkaji ialah wawancara berstruktur. 

Wawancara berstruktur ialah wawancara yang 

dijalankan dengan terlebih dahulu membuat senarai soalan, 

kadangkala disertai dengan jawapan alternatif daripada 

responden, dengan tujuan menjadikan pengumpulan data lebih 

tertumpu kepada masalah kajian, matlamat dan hipotesis.
19

 

Kaedah ini bertujuan untuk mengumpul lembaran 

fakta daripada semua responden, tetapi susunan kata dan 

susunan menggambarkan ciri-ciri setiap responden. 

Dalam amalan, pengarang menyediakan berbilang 

bingkai soalan dan memberi responden kuasa dan kebebasan 

untuk menggunakan jawaban mereka.Mendapatkan data dan 

informasi dari tokoh adat Saibatin untuk memperkuat 

Pesenggighi Piil dan intensitas Masyarakat Pekon Buay 

Serupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. 

 

 

 

                                                             
18

 P Joko Subagyo, Kaedah Kritikan Dalam Teori dan Praktik (Xhakarta: 

Rineka Cipta, 2005). 
19

 Pabunda Tika, Metodologi Kritikan Ekonomi (Xhakarta: Bumi Aksara, 

2006). 
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2. Observasi  

Observasi adalah ―pengamatan dan pencatatan 

fenomena yang dikaji.Dalam pengertian yang luas, 

pemerhatian sebenarnya adalah pemerhatian yang dibuat 

secara langsung atau tidak langsung.
20

Dalam kes ini, penulis 

menggunakan bukan peserta, yaitu pemerhatian yang tidak 

mengambil bahagian, dan secara langsung melibatkan 

penyelidik dalam pemerhatian lapangan. Penulis pergi terus ke 

tapak kajian, meneliti, memerhati dan mendokumentasikan 

apa yang berlaku kepada objek kajian.  

Secara praktis, penulis mengamati pelaksanaan Piil 

Pesenggighi dan pengukuhan intensitas Masyarakat Pekon 

Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung 

Barat. 

 

3. Dokumentasi 

memerlukan data tentang item atau memper bolehkan 

seperti nota, buku, surat, diari dan sebagainya. Kaedah 

dokumentasi ini digunakan selepas menjalankan wawancara 

dan pemerhatian.alamatnya adalah untuk melengkapkan 

data.
21

 Dokumentasi yang digunakan dalam kajian ini terdiri 

daripada data populasi, surat, dan bukti sesuatu peristiwa atau 

cerita. Dokumentasi ini digunakan untuk memudahkan 

pengesahan kebenaran sesuatu peristiwa agar carian menjadi 

sah. 

 

I. Analisa Data 

Kajian yang akan dijalankan, menurut Arikuntos, adalah 

bersifat kualitatif, iaitu kajian kualitatif yang terdiri daripada data 

yang diterangkan atauoun yang dibahagikan mengikut kategori 

untuk membuat kesimpulan. Dengan analisis kualitatif ini 

diharapkan dapat menjawab dan menyelesaikan masalah dengan 

                                                             
20

 Hasyim Hasanah, "Teknik Dendam (Kaedah Alternatif Meneroka 

Penggunaan Silinder Untuk Kekacauan)", At-Taqaddum 8, no. 1 (2017): 21-46. 
21

Suprayogo dan Tobroni, Metodologi dan Kritikan Sosio-agama. 
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menerapkan pemahaman dan pendalaman yang lengkap dan 

lengkap terhadap objek yang dikaji.
22

 

Proses analisis data yang penulis gunakan dalam kajian 

ini adalah setelah data terkumpul, kemudian data dipilih terlebih 

dahulu, kemudian penulis mengolah dan menganalisis data kajian 

sehingga dapat menjadi sasaran pengambilan keputusan dengan 

membuat kesimpulan tentang fakta. dan pengagregatan mereka 

kepada penyelesaian masalah penyelidikan ini. 

Analisis data juga dirujuk sebagai pengurusan data dan 

tafsiran data. Analisis data ialah satu set aktiviti yang bertujuan 

untuk menganalisis, mengklasifikasi, mensistematisasi, mentafsir 

dan mengesahkan data supaya semua fenomena mempunyai nilai 

sosial, akademik dan saintifik.
23

 

Miles dan Huberman Michel yang dipetik oleh Sugiono 

berkata, aktiviti analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berterusan sehingga selesai, jadi data itu tepu. Fasa analisis 

data ialah pengumpulan data ,Pengurangan data, paparan data 

dan penyiapan /pengesahan.24
 

1. Pengumpulan data 

Menurut Yin, pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan pelbagai sumber bukti, mengumpul beberapa 

siri bukti dan menjelaskan draf laporan kajian kepada 

informan.
25

Kajian ini memfokuskan kepada data yang 

dikumpul melalui pemerhatian, temu bual, dan dokumentasi 

yang direkodkan.Nota Lapangan memberikan maklumat 

terkini mengenai domain pemimpin tradisional Saibatin dalam 

melaksanakan Pesenggiri dan membina intensiti Masyarakat 

Pekon Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau, Kabupaten 

Lampung Barat. 

 

 

                                                             
22

 Arikunto Suharsini, Procedurat e Kërkimit Një Qasje Practice (Xhakarta: 

Rinieka Cipta, 2010), 56. 
23

Imam Suprayogo dhe Tobrani, Metodat e Kërkimit të Fes Sociale Bandung: 

Rosdakarya Youth, 2003), 191. 
24

 Sugiono, Quantitative, (Bandung: Alfabiteta, Bandung: 2016). 
25

Sugiono. 



 16 

2. Data Reduction (Reduksi Data) 

hendaklah direkodkan dengan teliti dan terperinci. Dan 

dapat memudahkan penyelidik mengumpul data tambahan. 

 

3. Data Display (penyajian data) 

, langkah seterusnya ialah memaparkan data.Data 

boleh dipersembahkan dalam bentuk huraian, grafik, 

hubungan antara kategori, dan sebagainya.Dan yang sering 

digunakan dalam kajian kualitatif untuk mempersembahkan 

data ialah teks naratif.
26

 

 

4. Data Conclusion Drawing/Verification 

Selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifiaksi. . 

Keputusan awal yang dibentangkan adalah keputusan awal 

dan akan berubah jika tidak ditemukan  bukti yang jelas 

ditemui dalam tahap pengumpulan data seterusnya.

                                                             
26

Sugiono, 252. 



 
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Masyarakat Suku Lampung 

1. Kebudayaan Suku Lampung  

Kebudayaan suatu bangsa merupakan indikator dan 

mencirikan tinggi atau rendahnya martabat dan peradaban 

suatu bangsa. kebudayaan tersebut dibangun oleh berbagai 

unsur, seperti bahasa sastra dan aksara, kesenian dan beberapa 

sistem yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa.
27

 

Kebudayaan Nasional kita dibangun atas berbagai 

kebudayaan daerah yang beragam warna dan corak, sehingga 

merupakan suatu rangkaian yang harmonis dan dinamis, oleh 

karena, tidak disangkal bahwa bahasa, sastra, aksara daerah, 

kesenian dan nilai-nilai budaya daerah merupakan unsur 

penting dari kebudayaan yang menjadi rangkaian kebudayaan 

nasional.  

Nilai-nilai dan ciri budaya keperibadian bangsa 

merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan 

membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa Indonesia 

sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945.
28

Kebudayaan masyarakat 

Lampung yang merupakan bagian dari budaya nasional dan 

sekaligus sebagai aset nasional yang memiliki sejumlah nilai 

dan norma sosial budaya yang melandasi pemikiran dan 

perilaku warganya. 

Masyarakat Lampung dalam sistem adat terbagi dalam 

dua kelompok adat, yaitu kelompok masyarakat Lampung 

yang beradat Pepadun, dan kelompok masyarakat Lampung 

yang beradat saibatin. Masyarakat Lampung Pepadun dan 

Saibatin memilki banyak keragaman budaya, dimana 

                                                             
27Mohammad Ikbal Bahua, ―Perencanaan Partisipatif Pembangunan 

Masyarakat,‖ Gorontalo: Ideas Publishing, 2018. 
28Sutrisno Purwohadi Mulyono, ―Kebijakan Sinoptik Penerapan Hukum Adat 

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,‖ Yustisia Jurnal Hukum 3, no. 2 (2014). 
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kebudayaan  sendiri adalah hasil budaya atau kebulatan 

cipta, rasa, dan karsa manusia yang hidup bermasyarakat. 
29

 

Menurut Sutrisno dan Rita Hanafie yang dikutip 

Baharudin antara manusia, masyarakat dan kebudayaan ada 

koneksitas yang erat. Tanpa masyarakat, manusia dan 

kebudayaan tidak mungkin berkembang, tanpa manusia tidak 

mungkin ada kebudayaan, tanpa manusia tidak mungkin ada 

masyarakat.
30

 

Oleh sebab itu, maka daerah Lampung disebut Sai 

Bumi Ghuwam Jughai yang berarti satu daerah (Bumi) dihuni 

oleh dua kelompok masyarakat beradat Pepadun dan 

kelompok masyarakat Saibatin. Selain itu masyarakat 

Lampung dalam bahasanya terbagi dalam dua dialek, yaitu 

ada yang berdialek ―A‖ dan ada yang berdialek ―O‖. Dialek 

―A‖ dominan digunakan oleh masyarakat beradat saibatin dan 

sebagian beradat pepadun, sedangkan dialek ―O‖ dominan 

digunakan oleh masyarakat Lampung beradat pepadun.  

Membicarakan kebudayaan Suku lampung, maka 

tidak akan lepas dari falsafah piil Pesenggighi. Piil 

Pesenggighi adalah falsafah hidup masyarakat lampung yang 

tersaring dari beberapa kitap kuno yang dikenal dengan nama 

kuntara rajaniti dan beberapa keterem (larangan), yaitu dalam 

bentuk naskah yang berisikan hukum dalam bentuk peringatan 

kepada masyarakat pendukung adat istiadat Lampung.  

Piil Pesenggighi adalah merupakan sistem nilai yang 

dipanuti oleh masyarakat lampung yang di berlakukan secara 

turun temurun, yang membentuk adat yang telah terwariskan 

dari generasi ke generasi hingga akhirnya terbentuk budaya 

seperti sekarang ini.
31Piil pesenggiri terdiri dari Nemui 

Nyimah, Nengah Nyappur, Sakai Samabayan dan Juluk 

adek.Piil pesenggighi memiliki arti harga diri, makna prinsip-

                                                             
29Nirva Diana, ―Manajemen Pendidikan Berbasis Budaya Lokal Lampung 

(Analisis Eksploratif Mencari Basis Filosofis),‖ Analisis: Jurnal Studi Keislaman 12, 

no. 1 (2012): 183–208. 
30M. Bahurddin, Dasar-Dasar Filsafat (Bandar Lampung: Harakindo 

Publishing, 2013), 62. 
31Fachruddin, Suharyadi, and partant, Upacara Cangget Agung : Aktualisasi 

Nilai-Nilai Budaya Daerah Lampung Bagi Generasi Muda, 13-21. 
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prinsip yang harus dianut agar seseorang itu memiliki 

eksetensi atau harga diri. 

 

2. Etika Pergaulan Masyarakat Lampung 

Dalam pergaulan sehari-hari, baik sesama anggota 

masyarakat yang berasal dari etnis Lampung maupun terhadap 

etnis lain, etika sosial yang bersumber dari nilai–nilai budaya 

Lampung masih dipakai. 
32

Nilai-nilai budaya yang menjadi 

sumber etika Sosial adalah Piil Pesinggighii, berupa Sakai 

Sambaian, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, serta Bejuluk 

Beadek (Buadok). Menurut Ali Imron, secara sederhana Piil 

Pesinggighi dapat diartikan sebagai harga diri orang lampung 

yang didasarkan atas prilaku yang baik, sifat berjiwa besar, 

memahami posisi dan tanggung jawab diri dalam kehidupan 

bermasyarakat sehari-hari.
33

 

Piil Pesinggighi selanjutnya diimplementasikan dalam 

nilai Sakai Sambaian, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur dan 

Bejuluk Beadek (Buadok).Sakai Sambaian adalah nilai budaya 

yang mengharuskan orang Lampung untuk memiliki jiwa 

gotong royong dan jiwa sosial, serta tidak mengenal 

pamrih.Nilai budaya ini diimplementasikan dalam bentuk 

sikap dan kebiasaan saling membantu baik dalam 

mewujudkan kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, 

menghadapi bencana yang menimpa seseorang atau 

keluuarga, maupun dalam acara-acara seremonial.Kebiasaan 

bergotong royong terutama masih mencolok pada 

masyarakatLampung yang tinggal di Pedesaan.Pada 

masyarakat Lampung Pesisir misalnya, kebiasaan saling 

membantu dilakukan dalam aktifitas pertanian, perwujudan 

kebutuhan hidup seperti membangun rumah (butegak), 

pelaksanaan pesta perkawinan, dan pada saat mengahadapi 

musibah (kecadangan). Meskipun kebiasaan bergotong 

                                                             
32Masitoh Masitoh, ―Mengingat Dan Mendekatkan Kembali Nilai-Nilai 

Kearifan Lokal (Piil Pesenggiri) Sebagai Dasar Pendidikan Harmoni Pada Masyarakat 

Suku Lampung,‖ Edukasi Lingua Sastra 17, no. 2 (2019): 64–81. 
33Wawancara dengan ke-4 Raja: Raja Amran Bangsawan, Raja Piran, Raja 

Selamat, dan Raja Tahmid Di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten 

Lampung Barat, Desember 2021. 
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royong (Sakai Sambayan) masih sangat kental terlihat pada 

masyarakat Lampung, namun serbuan modernisasi yang 

menawarkan kehidupan yang serba praktis dan efisien, baik 

biaya, waktu dan tenaga, telah sedikit banyak mempengaruhi 

nilai-nilai kegotong royongan yang selama ini hidup dalam 

kepribadian orang Lampung.  

Seperti diungkapkan oleh Ismail bahwa budaya 

gotong royong itu sedikit demi sedikit telah terkikis. 

―Beberapa waktu yang lalu dalam mewujudkan keperluan 

pesta pernikahan misalnya, hampir semua pekerjaan dilakukan 

dengan cara bergotong royong (sakai sambayan), baik dalam 

kegiatan tandang (mewujudkan keperluan pesta perkawinan 

yang bahannya berada di hutan seperti daun untuk 

membungkus kue), melawai (mencari ikan untuk keperluan 

pesta), nyani kubu (mendirikan tarup), sampai ngebungkar 

kubu (membongkar tarup)‖.  

Budaya Sakai Sambayan juga terancam oleh 

perubahan lingkungan alam yang menyebabkan perubahan 

sikap budaya.
34

Dalam hal tersebut perubahan terjadi sebagai 

bentuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan alam.Dalam 

membuat rumah tempat tinggal sebagai salah satu keperluan 

hidup, budaya saling membantu dan bergotong royong sudah 

semakin berkurang. Seperti diungkapkan Bustama, seorang 

tokoh masyarakat Pesisir ― Dulunya gotong royong dilakukan 

sejak menurunkan kayu dari hutan (lewat aliran sungai) yang 

disebut Buanyut, mendirikan tiang-tiang rumah sampai 

memasang atap (genteng) yang disebut butegak, namun 

sekarang karena semakin mahal dan langkanya kayu, beberapa 

bahan rumah tidak lagi terbuat dari kayu, saling membantu 

dalam membuat rumah tinggal hanya dalam memasang atap 

rumah (kap)sampai memasang genteng‖.  

Demikian juga yang terjadi dalam aktifitas pertanian, 

budaya efisiensi waktu dan tenaga telah menggantikan 

                                                             
34Idawati Manurung, Yuliati Amperaningsih, and Dedek Saiful Kohir, ―Terapi 

Kelompok Peningkatan Kemampun Interaksi Sosial Pada Warga Binaan Lembaga 

Permasyarakatan Di Bandar Lampung,‖ Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 

Sakai Sambayan 4, no. 3 (2020): 168–72. 
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kebiasaan sakai sambayan (belin, menurut bahasa Pesisir), 

seperti penuturan Arsyad, ―Saling tolong menolong antar 

sesama petani saat ini hanya pada saat menanam (nanom) dan 

panen (ngegetas) padi. Padahal dulunya yang tidak dilakukan 

dengan bergotong royong hanya saat memupuk dan 

menyiangi rumput (nyalau).masyarakat saling membantu baik 

pada tahap megolah tanah (dengan memakai kerbau/buakhoh), 

menanam padi, dan pada saat panen dimana sesama petani 

saling membantu dalam memotong padi (ngegetas)‖.  

Unsur Piil Pesenggighi dalam bentuk Sakai Sambaian 

juga dipraktikkan pada saat mengghadapi musibah, baik 

peristiwa sakit, bencana alam maupun bencana kematian. 

Kebiasaan yang telah turun temurun dikalangan masyarakat 

Lampung, bahwa kalau ada yang mendapat musibah sakit, 

terkena bencana maupun ada salah satu anggota keluarga yang 

meninggal dunia, maka tanpa koordinasi masyarakat akan 

mengadakan hiogh sumbay, berupa kegiatan mengumpulkan 

sumbangan dalam bentuk beras, bahan sayurmayur, ayam, 

kentang maupun dalam bentuk uang, untuk diberikan kepada 

keluarga yang sedang tertimpa musibah. Nilai budaya 

Lampung juga mengajarkan kepada penganutnya untuk 

bersikap sopan santun, terbuka, terhadap sesama manusia 

dengan penuh ketulusan. Nemui Nyimah menjadi sumber 

motivasi untuk berprilaku baik terhadap orang lain atau 

pendatang (temui yang berarti tamu ).
35

Demikian juga sikap 

menghormati, menyambut dan menjamu tamu (temui) yang 

datang berkunjung ke rumah kediaman keluarga Lampung. 

Menurut Effendi Sanusi, ―Orang Lampung merasa sebuah 

keharusan untuk menyambut dan memberikan jamuan secara 

maksimal kepada tamu yang datang. Karena itu merupakan 

kebiasaan orang Lampung untuk tidak melepas seorang tamu 

pergi meninggalkan rumah sebelum tamu .Dipersilahkan 

untuk terlebih dahulu makan, dan minimal menikmati 

hidangan yang telah disediakannya, sekalipun dalam bentuk 

                                                             
35Anita Damayantie, ―NEMUI-NYIMAH (Studi Pada Penduduk Ragam Etnis 

Dan Budaya Di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan),‖ SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah 

Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya 21, no. 2 (2019): 125–42. 
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yang sederhana‖.Demikian juga ketika bertamu, bagi orang 

Lampung yang masih memegang teguh ketentuan adat 

Lampung, terasa kurang pantas untuk berkunjung (bertamu) 

ke rumah seseorang tanpa membawa sesuatu sebagai oleh-

oleh sekalipun sederhana. 

Menurut Syu’eb (orang Lampung Pubian),sikap 

seperti itu dilakukan baik kepada orang yang diketahui 

memang berasal dari etnis Lampung maupun dari etnis lain‖. 

Sikap pergaulan yang demikian, kemungkinan telah menjadi 

modal berharga bagi orang Lampung untuk berinteraksi dan 

menerima kehadiran orang lain (the others) dari luar marga, 

suku bahkandari luar etnisnya. Sekalipun pada sisi lain 

implementasi nilai budaya nemui nyimah tanpa dilandasi 

dengan pemahaman yang benar dan fleksibel, akan 

mengundang sikap inefisien (prilaku boros). Namun demikian,  

Dalam realitasnya nilai budaya ini telah menjadi salah 

satu sumber motivasi untuk bersikap terbuka (welcome) 

terhadap kehadiran orang lain dari kelompok yang tidak 

terbatas. Karena sikap yang ditunjukkan oleh orang Lampung 

seperti itu, maka dalam kenyataan sosial yang terlihat bahwa 

ditengah lingkungan pemukiman orang lampung yang 

terbilang homogen sesara etnis sekalipun, ada penduduk yang 

berlatar etnis lain yang bisa hidup dengan harmonis dalam 

suasana keakraban dan persaudaraan. Perbedaan suku dan asal 

muasal nampaknya tidak menjadi sebuah penghalang bagi 

masyarakat etnis Lampung untuk saling terbuka, saling 

mengunjungi dan membina hubungan antar pribadi, antar 

keluarga dan hubungan Sosial. Disamping itu secara normatif 

Orang Lampung dituntut oleh Filsafat sosial yang menjadi 

tuntunan dalam pergaulannya untuk bergaul dengan baik 

dikalangan masyarakat luas (Nengah Nyappur), tanpa 

membedakan suku, budaya, status sosial dan lain-lainnya, 

dengan tetap menjaga martabat dan kehormatan diri (piil 

Pesinggighi).  

Orang Lampung dituntut untut nengah (bergaul)dan 

Nyappur (berbaur) untuk dapat memperoleh dan memberikan 

sumbangan dan kontribusi pemikiran, mendapatkan inspirasi 
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dan melahirkan inisiatif, ide dan pendapat, untuk memperoleh 

kemanfaatan dan mencapai dinamika kehidupan dalam tingkat 

yang maksimal.Keempat nilai-nilai budaya yang menjadi 

prinsip pokok yang mendasari sikap dalam interaksi sosial 

diatas menjadi panduan etis untuk mencapai martabat dan 

kehormatan diri (Piil Pesenggighi), baik secara indifidual 

maupun kelompok.
36

Nampaknya harga dan martabat diri 

dalam perspektif budaya Lampung indikasinya adalah pada 

kemampuan untuk berinteraksi dengan baik dan saling 

memberi kontribusi dan kemaslahatan dalam hubungan 

sesame anggota masyarakat bahkan sesame manusia. Pada 

akhirnya, konfigurasi indifidu yang menjaga martabat yang 

tergambar diatas, akan membentuk komunitas yang diliputi 

harmonitas sosial. 

3. Lembaga Kekuasan Adat 

Dalam tatanan kehidupan Sosial, masyarakat adat 

Lampung memiliki struktur kepemimpinan adat yang baku 

dan melembaga, yang dijadikan sebagai panutan dan penjaga 

stabilitas dalam komunitas adapt.
37

 Menurut Bunyana, 

Struktur kepemimpinan lembaga adat Lampung secara 

hirarkis melambangkan 4 unsur pokok pemerintahan  adat 

secara turun temurun, yang menggambarkan tekad dan 

semangat kebersamaan yang terefleksi dalam symbol Panji 

pak sekala Bekhak.
38

Simbol diatas bermakna tegaknya 

kepemimpinan masyarakat dengan empat unsur 

penyangga.Seorang pemimpin pemerintahan adat, keberadaan 

dan posisinya bisa dan diakui apabila didukung oleh minimal 

empat perwakilan secara berjenjang.
39

 

                                                             
36Hadi Pranoto and Agus Wibowo, ―Identifikasi Nilai Kearifan Lokal (Local 

Wisdom) Piil Pesenggiri Dan Perannya Dalam Dalam Pelayanan Konseling Lintas 

Budaya,‖ Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia 3, no. 2 (2018): 36–42. 
37Muhammad Muhammad Ashar, ―Analisis Yuridis Terhadap Penerapan 

Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Adat Desa Dandang 

Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Islam)‖ (PhD Thesis, 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO, 2019). 
38Agus Pahrudin and Mansur Hidayat, Budaya Lampung Dan Penyelesaian 

Konflik Sosial Keagamaan (Bandar Lampung: Pusat Penelitian IAIN UIN RIL, 2007), 

145. 
39Pahrudin and Hidayat, 155. 
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Meskipun struktur pemerintahan adat Lampung 

memiliki aturan hirarki yang ketat, namun peran sosial 

maupun politiknya semakin sempit.Peran lembaga adat pada 

masyarakat Lampung saat ini ada pada wilayah yang semakin 

terbatas, seperti pada prosesi perkawinan dengan seluruh 

tahapannya, penentuan pemberian gelar 

(juluk/adok).Sementara dalam pemerintahan desa Lembaga 

adat seringkali dipakai semata-mata sebagai pemberi 

justifikasi. Ini bisa dipahami jika melihat kultur masyarakat 

(termasuk orang Lampung) yang belum lepas dari 

paternalisme, sekalipun dalam kadar yang berbeda 

dibandingkan dengan kelompok masyarakat dengan latar etnis 

dan budaya lain. Paternalisme ini juga yang menjadi penyebab 

mengapa eksistensi lembaga adat masih tetap diakui dan 

memperoleh tempat dalam kehidupan sosial budaya 

masyarakat Lampung.Namun seperti diungkapkan diatas 

bahwa seiring dengan perubahan system Sosial politik yang 

terjadi, peran lembaga adat semakin terposisi dalam wilayah 

yang semakin sempit (termarginalisaasi).Lembaga kekuasaan 

adat terutama sudah tidak lagi secara formal memiliki porsi 

otoritas politik. Seperti dituturkan oleh Ismai’il, ―Dalam 

proses pemilihan kepala desa misalnya, calon-calon yang 

ingin maju dalam pemilihan biasanya terlebih dahulu meminta 

restu dan persetujuan dari Pemangku adat, bahkan pada kasus 

tertentu mereka yang mendapat dukungan penuh dari para 

punyimbang (elit lembaga adat) biasanya yang akan mendapat 

dukungan yang luas‖. Kedudukan dan posisi punyimbang adat 

yang masih memperoleh tempat dalam kehidupan masyarakat 

Lampung, pada saat tertentu juga rawan menjadi objek 

politisasi yang melahirkan konflik.
40

Seperti dalam peristiwa 

politik Pemilihan pimpinan daerah, para punyimbang 

dijadikan ―alat‖ untuk meraih dukungan dan perolehan 

suara.Seorang informan menceritakan bahwa di salah satu 

desa ada konflik yang terjadi berkepanjangan 

                                                             
40Muhammad Aqil Irham, ―Lembaga Perwatin Dan Kepunyimbangan 

Dalam Masyarakat Adat Lampung: Analisis Antropologis,‖ Analisis: Jurnal Studi 

Keislaman 13, no. 1 (2013): 155–72. 
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karenaperbedaan pendapat dan pilihan dalam memilih kepala 

desa, dan peran punyimbang dalam hal tersebut sangat besar. 

Konflik antar kelompok masyarakat di desa itu 

mengikuti konflik antar punyimbang. Sekalipun lembaga 

(kekuasaan) adat ini semakin mengalami marginalisasi peran, 

namun realitasnya ia tetap menjadi bagian penting dalam 

struktur kepemimpinan kultural yang eksistensi nya masih 

diterima masyarakat. Posisi struktur kekuasaan adat yang 

masih melembaga dan memperoleh pengakuan ditengah 

komunitasnya ini, merupakan sebuah modal budaya untuk 

menjaga kohesivitas dikalangan masyarakat yang masih 

cenderung paternalistik.Ini karena lembaga ini dapat 

memerankan diri dan difungsikan sebagai faktor penjaga 

stabilitas ditengah krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan 

politik formal. 

 

B. Piil pesenggighi 

1. Pengertian piil pesenggighi 

Masyarakat Lampung baik yang beradat Pepadun 

maupun yang beradat Saibatin, mempunyai sistem falsafah 

hidup. Filsafat hidup masyarakat Lampung yang terkenal 

adalah filsafat hidup Piil Pesenggiri. Masyarakat Lampung 

Pepadun menyebut falsafah hidupnya dengan Piil 

Pesenggighi, Bejuluk Beadek, Nemui Nyima Nenggah 

Nyappur, dan Sakai Sambayan. Sedangkan Lampung 

Sabatin Menyebutnya dengan Bupil Bupesenggiri, 

Khopkhama delom bekekhja, Bepudak Waya, Tetanggah 

tetanggah, Khepot delom Mufakat.41
 

Secara keseluruhan Piil Pesenggighi dapat 

dirangkai menjadi sebagai berikut: Bila seseorang ingin 

memiliki harga diri, maka pandai-pandailah menghormati 

orang lain (Nemui Nyimah/ Bupudak waya), pandai-

pandailah bergaul (Nengah Nyappur/ Tetengah 

Tetanggah), rajinlah bekerja hingga berprestasi dan 

berprestise, (Juluk Adek/ Khopkham delom Bekekhja), 

                                                             
41Pahrudin and Hidayat, 18. 
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itulah perinsip dan itulah harga diri itu (Bupiil 

Pesenggiri).
42

 

Berdasarkan uraian diatas dapat kita ketahui bahwa 

antara dua versi kelompok adat Pepadun dan adat Saibatin 

ternyata tidak memiliki perbedaan yang menonjol 

mengenai Piil Pesenggighi, hanya saja pada logat adan 

aksen ucapannya berbeda satu sama lain. Tetapi pada 

umumnya kosa katanya banyak yang sama. 

Pill Pesenggighi yaitu falsafah hidup masyarakat 

daerah Lampung yang muncul berdasarkan kesadaran 

sepenuhnya setelah memahami akan adanya ancaman baik 

Eksternal maupun internal untuk mempertahankan 

eksistensi, di situlah maka dipandang perlu adanya 

kesepakatan-kesepakatan tentang adanya nilai-nilai luhur 

untuk di patuhi bersama-sama karena menyangkut baik, 

buruk, benar, salah, indah dan tidak indah.
43

 

Menurut Hilman Hadi Kusuma dalam bukunya 

yang berjudul Masyarakat dan Adat Budaya Lampung, 

menjelaskan bahwa istilah Piil Pesenggighi memiliki arti 

rasa atau pendirian yang dipertahankan, sedangkan Piil 

Pesenggighi mengandung arti nilai harga diri, jadi arti 

singkat dari Piil Pesenggighi adalah rasa harga diri.
44

 

Lebih lanjut ia menjelaskan dalam bab 

pembahasan yang berbeda, bahwa istilah Piil Pesenggighi 

berasal dari kata piil dalam bahasa Arab yang berarti 

perbuatan atau perangai, dan kata Pesenggighi yaitu 

pahlawan perlawanan rakayat Bali Utara terhadap serangan 

pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Arya Damar dari 

Palembang, dalam peperangan ini Pasuggiri pantang 

menyerah, sampai ia ditangkap dan dibunuh oleh Arya 

Damar.
45

 

Himyari Yusuf yang mengutif dari buku yang 

ditulis oleh Maria, menjelaskan istilah Piil Pesenggighi 

                                                             
42Pahrudin and Hidayat, 111. 
43

Pahrudin and Hidayat, 10. 
44Pahrudin and Hidayat, 15. 
45Pahrudin and Hidayat, 119. 
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berasal dari bahasa Arab yaitu Fiil yang berarti perbuatan 

atau perilaku dan Pesenggighi memiliki makna bermoral 

tinggi, berjiwa besar, tahu diri, tahu hak dan kewajiban.
46

 

Dan Julia Maria yang dikutip Iswatiningsih 

mengatakan bahwa falsafah hidup Pill Pesenggighi 

merupakan falsafah hidup yang bersedikam adat dan 

menjadi ikut serta terpelihara dengan baik serta adat 

Lampung ditata secara baik. Falsafah hidup piil 

Pesenggighi juga merupakan sumber inspirasi bagi seluruh 

kegiatan hidup masyarakat Lampung.
47

 

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

makna dari Piil Pesenggighi adalah demi mempertahankan 

suatu kehormatan diri, maka seseorang harus memiliki 

harga diri agar mampu hidup sejajar dengan yang lainnya, 

dimana pemahaman dari harga diri ini ialah rasa malu (piil) 

terhadap suatu kesalahan, serta harga diri (Pesenggighi) 

dalam membela kebenaran, bekerja keras, berani dan 

pantang menyerah dalam membela kebenaran. 

Makna dari Piil Pesenggighi yaitu keharusan hidup 

bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri dan kewajiban. 

Pill Pesenggiri dalam arti harfiahnya memang merupakan 

rasa punya harga diri, namun tidak berarti hal ini harus 

menyebabkan seseorang mudah bersikap yang tidak wajar, 

seperti mudah marah atau mungkin bersikap sombong dan 

sebagainya.
48

 

Seseorang yang memiliki harga diri yang tinggi 

berarti memiliki kesadaran untuk dapat membangkitkan 

nilai-nilai positif kehormatan diri sendiri dan orang lain, 

yaitu sanggup menjalani hidup dengan penuh kesadaran 

serta tanggung jawab terhadap setiap perbuatan yang 

dilakukan, sedangkan jika hidup egoisme dan berlebihan 

dalam mengagungkan kemampuan diri sendiri atau 

                                                             
46Pahrudin and Hidayat, 15. 
47Yusuf, ―Nilai-Nilai Islam Dalam FalsaFah Hidup Masyarakat Lampung, 

7.‖ 
48Sarbini Abdurrahman and Khalik Abu thalib, Budaya Lampung  Versi 

Adat Mego Pa’ Tulanmg  Bawang (Yogyakarta: Filsafat UGM, 2010). 
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sombong merupakan gambaran tentang rendahnya harga 

diri  atau runtuhnya kehormatan diri. 

Nilai dan wibawa seseorang tidaklah ditentukan 

oleh kekayaan dan jabatannya, dan tidak pula ditentukan 

oleh bentuk rupanya, tetapi ditentukan oleh kehormatan 

dirinya. Oleh sebab itu, untuk menjaga kehormatan diri 

tersebut, setiap orang haruslah menjauhkan diri dari segala 

perbuatan dan perkataan yang dilarang oleh Allah SWT. 

dan harus bisa mengendalikan hawa nafsunya, karena 

bertentangan dengan kehormatan dirinya.  

 

2. Nilai-nilai piil pesenggighi 

Piil Pesenggighi merupakan sikap memelihara 

kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, 

merusak dan menjatuhkannya. 

Nilai-nilai piil pesenggighi adalah sebagai berikut 

a. Bejuluk Beadek/ Khopkhama delom bekekhja 

Bejuluk Beadek/ Khopkhama delom bekekhja 

secara etimologi berasal dari kata Juluk dan Adek. 

Bejuluk artinya mempunyai nama dan Adek artinya 

mempunyai gelar.
49

 Makna dalam unsur ini yaitu, 

keharusan berjuang meningkatkan kesempurnaan hidup, 

bertata tertib dan tatakrama yang sebaik-baiknya.
50

Secara 

esensial Bejuluk Adek merupakan identitas dan jati diri 

masyarakat Lampung, dan itu harus di pertanggung 

jawabkan secara lahir dan batin, material dan spiritual. 

Bagi orang yang sudah memiliki Juluk dan Adek 

haruslah bermoral tinggi  dan menjadi teladan bagi 

masyarakat yang ada di sekitarnya.
51

 

Tingkatan kedudukan adat dalam adat Lampung 

Pepadun/ Saibatin dari yang tertinggi sampai yang 

terendah, yaitu :  

1) Stan/ Suttan  

                                                             
49

Abdurrahman and Abu thalib, 124. 
50Chaidar, Lampung Bersimbah Darah, 76. 
51Yusuf, ―Nilai-Nilai Islam Dalam FalsaFah Hidup Masyarakat LampuNg, 

183.‖ 
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2) Tuan/ Khaja  

3) Minak/ Batin  

4)  Ngedikou/ Khadin  

5) Pengiran/ Minak  

6) Rajou/ Kemas  

7)  Ratu/ Mas
52

 

Dalam tingkatan bejuluk beadek memiliki 

kedudukan masing-masing dari tertinggi hingga yang 

terendah. Kandungan nilai-nilai yang terdapat di bejuluk 

adek tentunya sangat relevan dengan ajaran agama Islam, 

yaitu yang terdapat dalam surat Ar-Rad ayat 11 : 

               

                       

                   

       

 

Artinya: ―Sesungguhnya Allah tidak akan merubah 

keadaan sesuatu Kaum sehingga mereka 

mengubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri” (QS. Ar-Rad:11)
53

 

Kaitannya dengan bejuluk adek adalah kejelasan 

identitas dan jati diri seseorang dalam berjuang 

meningkatkan taraf hidupnya. Seseorang yang telah 

memiliki adek (gelar) atau identitas ia harus berjuang 

secara berkesinambungan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan hidupnya dalam segala aspek. Adapun 

nilai-nilai tersebut antara lain adalah nilai ke-Tuhanan, 

religiusitas, nilai moralitas, dan nilai intelektualitas 

                                                             
52Teguh Yudiansyah, ―Makna Gelar Adat Lampung Saibatin (Studi Di 

Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)‖ (PhD Thesis, UIN 
Raden Intan Lampung, 2018), 6. 

53Kementerian Agama RI, Al-Qur’an & Terjemahnya (Jawa Barat: Syamil 

Qur’an, 2012), 249. 
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kemudian nilai- nilai tersebut teraktualisasi secara 

konkret dalam kehidupan ummat manusia.
54

 

Jadi seseorang yang mempunyai adek (gelar) akan 

dihormati dan mendapat kepercayaan dari masyarakat, 

dan yang lebih penting lagi dia akan mendapat ridha 

Allah SWT. apabila dengan adek (gelar) tersebut dia 

mampu menjaga menjaga kehormatan dirinya dengan 

beperilaku baik, dan menjadi contoh bagi masyarakat 

sekitarnya. 

 

b. Nemui Nyimah/Bepudak Waya 

Masyarakat Lampung menyebutnya dengan 

sebutan Nemui Nyimah. Nemui Nyimah merupakan unsur 

kedua dalam Pill Pesenggighi, secara bahasa terdiri dari 

dua kata, yaitu Nemui artiya menerima tetamu, Nyimah 

artinya memberikan sesuatu tanpa pamrih,dapat juga  

diakatakan royal. Makna dalam unsur ini yaitu, 

keharusan berlaku hormat dan sopan terhadap semua 

anggota masyarakat, tolong menolong dan menghormati 

tetamu. Dari sudut pandang sosial logis, Nemui Nyimah 

adalah suatu sikap pergaulan hidup yang memungkinkan 

orang lampung hidup berbaur dengan masyarakat yang 

ada disekitarnya.
55

 

Kandungan nilai-nilai yang terdapat di Nemui 

Nyimah tentunya sangat relevan dengan ajaran agama 

Islam, yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam 

Q.S : An-Nisa ayat 1 : 

                        

                      

                     

 

                                                             
54Kementerian Agama RI, 129. 

55Kementerian Agama RI, 30. 
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Artinya:Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada 

Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang 

diri, dan dari padanya Allah menciptakan pasangan 

(isterinya); dan dari keduanya Allahmemperkembang 

biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan 

bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta, dan 

(peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturrahim). 

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasimu.(Q.S. An-Nisa: 1)
56

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa silatuhrami itu 

sangat penting jika dibanding amalan yang lainnya, 

karena silatuhrami itu memiliki banyak manfaat.
57

 

diantaranya: 

1) Diperluaskan Rezekinya dan dipanjangkan umurnya  

2) Mendapatkan Ridho Allah SWT  

3) Disenangi oleh manusia  

4) Memupuk rasa cinta kasih terhadap sesama, 

meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa 

kekeluargan  

5) Mempererat dan memperkuat tali persaudaraan  

6) Terhindar dari susahnya pertolongan  

7) Menambah pahala setelah kematiannya, karena 

kebaikannya (suka bersilatuhrami) akan selalu 

dikenang sehingga membuat orang lain selalu 

mendoakannya.  

8) Disenangi oleh manusia dan membuat setan dan iblis 

marah. 

 

Dalam Nemui Nyimah terdapat Nilai kebersamaan 

dan  kesamaan dari nilai ini menurunkan keakraban dan 

kerukunan yang berdasarkan nilai religius dan 

dikonkretisasikan melalui keharusan menjalin 

silatuhrami.Berdasarkan makna dan unsur budaya Nemui 

                                                             
56Kementerian Agama RI, 71. 
57Kementerian Agama RI, 95. 
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Nyimah tersebut diatas, maka dapat ditegaskan kembali 

bahwa sudah selayaknya kita sebagai generasi penerus 

bangsa untuk menerapkan dan mempertahankan nilai-

nilai yang terdapat dalam budaya Nemui Nyimah, karena 

manusia merupakan makhluk sosial yang saling 

membutuhkan terhadap sesama. 

 

c. Nenggah Nyappur/ Tetangah-Tetanggah 

Masyarakat Lampung Pepadun dan Saibatin 

menyebutnya dengan sebutan Nenggah Nyappur/ 

Tetangah-Tetanggah merupakan unsur ketiga dalam Pill 

Pesenggiri, Nengah Nyappur terdiri dari dua kata yaitu 

Nengah yang berasal dari kata benda menjadi kata kerja 

tengah berarti berada di tengah. Nyappur yang berasal 

dari kata benda Cappur menjadi kata kerja Nyappur 

berarti baur atau berbaur. Nengah Nyappur berarti sikap 

suka bergaul, suka bersahabat dan toleransi. Dalam hidup 

bermasyarakat terbuka dengan lingkungan dan ramah 

dalam pergaulan.
58

Makna dalam unsur ini yaitu, 

keharusan untuk bergaul ditengah-tengah masyarakat 

dengan mengemukakan pikiran dan pendapat dalam 

bentuk musyawarah mufakat.
59

 

Kata-kata Nengah Nyappur itu sendiri juga 

mengandung makna sanggup berjuang dalam mengatasi 

berbagai problem kemasyarakatan yang luas, oleh karena 

itu seseorang yang harus tampil kepermukaan tentunya 

harus memiliki kemampuan atau kualitas yang tinggi 

terutama kemampuan dalam bidang material dan  

spiritual, intelektual dan moral.
60

 

Kandungan nilai-nilai yang terdapat di Nenggah 

Nyappur tentunya sangat relevan dengan ajaran agama 

                                                             
58A. Fauzie Nurdin, Budaya Muakhi Pembangnan Daerah Menuju 

Masyarakat Bermartabat (Yogyakarta: Gama Media, 2009), 299. 
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Islam, yang terkandung dalam Al-Qur’an Surah : Al-

Hujarat : 13 : 

                   

                    

        

 

Artinya : ―Hai manusia, sesungguhnya Kami 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 

disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal” (Q.S.Al-Hujarat : 13)
61

 

Ayat diatas menjelaskan keharusan untuk berbaur, 

Allah menciptakan manusia berbeda-beda agar mereka 

satu dengan yang lain saling mengenal. Perbedaan 

agama, budaya, suku, dan khas jangan jadikan 

permasalahan jadikan kesatuan. Di dalam Nengah 

Nyappur terdapat nilai-nilai kehidupan yang meliputi 

nilai intelektualitas, nilai sosialitas, nilai moralitas dan 

nilai solidaritas, yang didorong oleh kesadaran nilai 

religiusitas-spiritualitas.
62

 

Bahwa nilai yang terkandung dalam Nenggah 

Nyappur/ Tetangah-Tetanggah yaitu, Nilai Kehidupan 

yang didalamnya ada nilai sosial dan terkait dengan 

prinsip kebersaan dan kesamaan, Nilai Moralitas yang 

menimbulkan keharmonisan, Nilai solidaritas yang 

didorong oleh kesaadaran ko-eksistensi dan Nilai 

religiusitas-spiritualitas yang terkait dengan dorongan  

hati nurani yang bersumber dari kehendak Tuhan. 
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d. Sakai Sambayan/Khepot delom Mufakat 

Masyarakat Lampung Pepadun maupun Saibatin 

menyebutnya dengan sebutan Sakai Sambayan/Khepot 

delom Mufakat merupakan unsur ketiga dalam Pill 

Pesenggighi, Fauzie nurdin menjelaskan Sakai berarti 

memberi sesuatu kepada seseorang atau sekelompok 

berbentuk benda atau jasa, tetapi mengharap balasan. 

Sambaian berarti memberi sesuatu kepada seseorang atau 

kelompok orang berbentuk benda dan jasa secara 

khususnya dengan tidak mengharapkan balasan atau 

imbalan. Sakai Sambayan bermakna suka tolong 

menolong atas dasar kebersamaan baik dengan saudara, 

tetangga dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
63

 

Makna yang terkandung dalam unsur ini keharusan 

berjiwa sosial, gotong royong, berbuat baik terhadap 

sesama manusia dengan mengharapkan jasa atau tidak.
64

 

Bagi masyarakat Lampung, sakai sambayan 

sebagai kedudukan prinsip nilai pedoman masyarakat 

lampung dalam kegiatan kemasyarakatan, dan fungsi 

sakai sambayan bagi masyarakat Lampung dapat 

dimanfaatkan untuk melahirkan konsep keadilan sosial 

yang bener-bener berakar dalam kehidupan masyarakat 

sebagai sosialisasi bersama untuk pencegahan terjadinya 

konflik Suku, Agama dan Lain-lain.
65

 

Kandungan nilai-nilai yang terdapat di Sakai 

Sambayan tentunya sangat relevan dengan ajaran agama 

Islam, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 : 
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Artinya : ‖dan  tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Amat berat siksa-Nya‖ (Q.S. Al-Maidah ayat 2)
66

 

Allah SWT mengajak untuk saling Tolong 

menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan 

kepada-Nya. Sebab dalam ketakwaan, terkandung ridho 

Allah, sementara saat berbuat baik, orang-orang akan 

menyukai. Bahwasannya ridho Allah dan Ridho manusia, 

sesungguhnya kebahagiannya telah sempurna dan 

kenikmatan baginya sudah melimpah. Dalam Sakai 

Sambayan terdapat nilai Moralistas, (akhlaqul karimah) 

dan nilai kehidupan yang mencakup semua nilai yang 

berkaitan dengan hakikat dan tujuan hidup manusia, Nilai 

Indiuvalsme dan sosial, Nilai intelektual dan material.
67

 

Jadi dapat ditegaskan kembali bahwa Sakai 

Sambayan adalah sikap saling tolong menolong, 

merupakan hubungan baik dengan masyarakat diperlukan 

karena tidak ada seseorang pun yang dapat hidup tanpa 

bantuan masyarakat. untuk terciptanya hubungan baik 

dalam masyarakat, setiap orang harus memiliki sikap 

tolong menolong dalam hal kebaikan atau ketakwaan 

kepada Allah SWT. 
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Dari penjelasan unsur-unsur falsafah hidup orang 

Lampung diatas penulis lebih menekankan unsur yang 

pertama yaitu pada Piil Pesenggighi. Unsur Piil 

Pesenggighi adalah demi mempertahankan suatu 

kehormatan diri, maka seseorang harus memiliki harga 

diri agar mampu hidup sejajar dengan yang lainnya, 

dimana pemahaman dari harga diri ini ialah rasa malu 

(piil) terhadap suatu kesalahan, serta harga diri 

(Pesenggighi) dalam membela kebenaran, bekerja keras, 

berani dan pantang menyerah dalam membela kebenaran. 

Seseorang yang memiliki harga diri yang tinggi berarti 

memiliki kesadaran untuk dapat membangkitkan nilai-

nilai positif kehormatan diri sendiri dan orang lain, yaitu 

sanggup menjalani hidup dengan penuh kesadaran serta 

tanggung jawab terhadap setiap perbuatan yang 

dilakukan, sedangkan jika hidup egoisme dan berlebihan 

dalam mengagungkan kemampuan diri sendiri atau 

sombong merupakan gambaran tentang rendahnya harga 

diri atau runtuhnya kehormatan diri untuk itu setiap 

individu harus memelihara kehormatan diri dari segala 

hal yang akan merendahkan, merusak dan 

menjatuhkannya. 

 

C. Tradisi perkawinan adat lampung  

1. Pengertian perkawinan adat Lampung 

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia 

perkawinan itu bukan saja berarti sebagai ikatan perdata 

tetapi juga merupakan ikatan adat dan sekaligus juga 

sebagai perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, jadi 

terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata 

membawa akibat terhadap hubungan-hubungan 

keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta 

bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, 

tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat 

kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan 

ketetangganserta menyangkut upacara-upacara adat dan 

keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati 
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perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan 

mananusia dengan tuhannya (ibadah) maupun hubungan 

manusia dengan manusia (muamalah) dalam pergaulan 

hidup agar senantiasa selamat didunia dan 

diakherat.Menurut hukum adat Indonesiaperkawinan itu 

dapat terbentuk dalam system ―perkawinan jujur‖ dimana 

pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita 

dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan 

dan kediaman suami. (lampung, batak, dan bali) 

perkawinan semanda dimana pelamaran dilakukan oleh 

pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan 

suami mengikuti kedudukan dan kediaman istri (sumatera 

selatan, minang kabau, dan semendo).
68

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami 

bahwa perkawinan dalam adat lampung bukan hanya untuk 

menyatukan ikatan keluarga saja tetaapi juga sebagai 

ikatan dalam adat sekaligus ikatan kekerabatan, 

perkawinan dalam adat lampung juga sebagai kewajiban 

kita dalam mentaati perintah Allah SWT. Hal ini juga 

terlihat dalam undang-undang perkawinan UU no. 1-1974 

tentang perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-

prinsip sebagai berikut; 

1) Perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal. 

2) Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut 

hukum agama nya dan kepercayaannya itu.  

3) Perkawinan harus dicatat menurut perundang-

undangan.  

4) Perkawinan berasas monogamy terbuka.  

5) Calon suami istri harus sudah masuk jiwa raganya 

untuk melangsungkan perkawinan.  

6) Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan 

bagi wanita 16 tahun.  

7) Hak dan kedudukan suami istri adalah berimbang. 
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Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan 

adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu 

suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi, 

perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar 

kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta 

kekerabatan tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan 

ajaran agama Islam. Jadi perkawinan ditinjau dari segi 

agama adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang 

membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut 

kedua calon mempelai beserta kerabat keluarganya. 

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad ‖perikatan‖ 

antara wali wanita calon istri dengan pria calon suami. 

Akad niah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan 

jelas berupa ijab (serah) dan di terima (kabul) oleh si calon 

suami yang dilaksankan di hadapan dua orang saksi yang 

memenuhi syarat.
69

 

 

2. Tujuan perkawinan adat lampung 

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang 

bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan 

meneruskan keturunan menurut garis kebapaan dan 

keibuan atau keibubapakan, untuk kebahagian rumah 

tangga keluarga/kerabat. Untuk memperoleh nilai-nilai 

adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan 

kewarisan, pada masyarakat kekerabatan adat yang 

patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahanan garis 

keturunan bapak, sehingga anak laki-laki tertua harus 

melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan 

pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadinya 

perkawinan istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami 

dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan 

kekerabatan bapaknya.  

Bagaiman tujuan perkawinan menurut hukum 

agama. Juga berbeda antar agama yang satu dengan agama 

lainnya, menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah 
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menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang 

sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga 

yang damai dan teratur, jadi tujuan perkawinan menurut 

Islam adalahuntuk menegakkan agama, untuk 

mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan 

untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan 

teratur. Tujuan perkawinan untuk menegakkan agama 

Allah.
70

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami 

bahwa setiap agama memiliki tujuan sendiri dalam 

melaksanakan perkawinan, namun dalam agama Islam 

tujuan dari perkawinan adalah untuk melanjutkan 

keturunan dan mencegah dari perbuatan zina. 

Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiat, 

terjadinya perzinaan dan atau pelacuran, sebagaimana nabi 

berseru kepada generasi muda, berdasarkan jamaah ahli 

hadits, ―hai para pemuda jika diantara kamu mampu dan 

berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin, karena 

sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap 

orang yang tidak halal dipandang. Dan akan 

memeliharanya dari golongan syahwat. Jika tidak mampu 

untuk berkawin maka hendaklah berpuasa karena dengan 

berpuasa hawa nafsu terhadap wanita akan berkurang‖.
71

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat di pahami 

bahwa Rosulullah telah Merintahkan kita untuk menikah 

jika kita sudaah memiliki keinginan hal ini untuk 

mencegah dari perbuatan yang tidak diinginkan seperti 

perzinahan, dan apabila kita tidak mampu maka kita 

diperintahkan untuk berpuasa untuk mengurangi hawa 

nafsu kita. 

  

                                                             
70Hadikusuma,22. 

71Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Jakarta: Fajar 

Interpratama Mandiri, 2017), 26. 
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3. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat Lampung 

1) Perkawinan Memakai Jujur dan Sereh  

(a) Bentuk perkawinan Pinang (Melamar)  

Yaitu perkawinan yang terjadi melalui 

musyawarah antara kedua pihak orangtua laki-

laki dan perempuan.Perkawinan terjadi setelah 

laki-laki (bujang) dan perempuan (gadis) calon 

pengantin, mengikat hubungan untuk 

berkeluarga.Pihak laki-laki mengumpulkan sanak 

saudara dan kepada adat (penyimbang) untuk 

memberitahukan secara resmi pelamar kepada si 

gadis. Para penyimbang menentukan rombongan 

pelamar dan barang-barang yang akan dibawa 

pada saat melamar. 

(b) Bentuk perkawinan Bubbai  

Yaitu perkawinan yang terjadi bila di gadis 

lari ke rumah laki-laki (bujang) yang 

digantinya.Pada peristiwa ini walaupun laki-laki 

dan gadis belum dikawinkan secara resmi baik 

menurut agama maupun adat, namun perempuan 

tersebut bukan lagi dianggap gadis.Ia dianggap 

bubbai (perempuan yang sudah bersuami/istri). 

(c) Perkawinan Sebambangan  

Perkawinan Sebambangan yaitu perkawinan 

yang terjadi dengan cara-cara laki-laki (bujang) 

dan perempuan (gadis) lari bersamaan ke tempat 

yang telah mereka sepakati. Pada waktu 

meninggalkan rumah orang tuanya, perempuan 

meninggalkan surat tengepik yang menerangkan 

tentang kepergiannya dengan lelaki pilihannya. 

Selanjutnya, bila orang tua kedua belah pihak 

tidak menyetujui perbuatan calon pengantin, 

maka diselesaikan secara hukum adat dengan 

mengadakansidak Prowatin Adat.Calon 

pengantin dikeluarkan dari adat.Perkawinan ini 

hanya dilaksanakan menurut hukum Islam.Bila 

satu pihak setuju, maka pihak yang bertahan 
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tersebut mengambil alih penyelenggaraan acara 

perkawinan bagi calon pengantin.Bila keluarga 

laki-laki yang menyetujui dan menyelenggarakan 

perkawinan, diminata pihak perempuan untuk 

mengirimkan wali, namun bila tidak dipenuhi, 

mereka dikawinkan dengan wali 

hakim.Sedangkan bila yang menyetujui dan 

menyelenggarakan perkawinan adalah pihak 

perempuan, maka suami mengikuti keluarga 

istrinya. Sebaliknya bila kedua belah pihak sama-

sama setuju diselesaikan secara adat maka proses 

perkawinan dilakukan secara adat.  

(d) Perkawinan Paksa  

Bentuk perkawinan paksa dapat dibedakan 

yaitu perkawinan yang dipaksakan orang tua dan 

perkawinan ditekep.Perkawinan ditekep yaitu 

perkawinan yang terjadi bila seorang gadis 

ditekep (ditangkap/dipegang) oleh seseorang laki-

laki.Seorang gadis yang ditekep biasanya karena 

mengingkari janji untuk kawin atau tindakan 

balas dendam atas perbuatan gadis baik terhadap 

laki-laki maupun keluarganya.Penyelesaian 

kawin paksa ini dapat dilakukan secara 

kekeluargaan dan diakhiri dengan perkawinan 

seperti perkawinan bubbai atau 

sebambangan.Bila tidak dapat diselesaikan 

secara adat, diselesaikan melalui pengadilan. 

(e) Perkawinan Negeiken (Menegakkan)  

Yaitu perkawinan yang terjadi bila satu 

keluarga hanya mempunyai satu-satunya anak 

dan hanya anak perempuan.Anak tersebut 

dikawinkan dengan laki-laki yang masih dekat 

hubungan darah untuk menggantikan kedudukan 

ayah perempuan di dalam masyarakat hukum 

adat. Suami dan keturunan mereka akan menjadi 

kelompok keluarga istri.  
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(f) Perkawinan Ngakken Anak (Mengangkat anak) 

Perkawinan ini dapat dibedakan menjadi dua 

macam yaitu perkawinan ngakken anak adat dan 

perkawinan ngakken anak biasa.Perkawinan 

ngakken anak adat yaitu suami berasal dari luar 

hubungan darah untuk mewariskan kedudukan 

mertua dalam masyarakat hukum 

adat.Perkawinan ngakken anak biasa yaitu bila 

anak perempuan tertua telah kawin secara 

ngakken anak adat, maka suami anak perempuan 

berikutnya tidak boleh menggantikan kedudukan 

mertuanya. 

(g) Perkawinan Jeng Mirul dan Jeng Mengian 

Perkawinan ini terjadi bila keluarga 

perempuan tidak mempunyai anak laki-laki untuk 

melanjutkan keturunan yang patrilineal, maka 

untuk mempertahankan garis keturunan, 

perempuan (gadis) dianggap berstatus sebagai 

laki-laki, dan laki-laki (bujang) dianggap sebagai 

perempuan. 

(h) Perkawinan Nginjem Jaguk 

Yaitu perkawinan yang terjadi bila pihak 

perempuan tidak memiliki keturunan laki-laki 

sebagai pengganti kedudukan orang tua, maka 

salah seorang anak perempuannya dikawinkan 

dengan seorang laki-laki untuk mendapatkan 

keturunan laki-laki. 

 

2) Bentuk Perkawinan Khusus  

(a) Perkawinan Nyemalang  

Yaitu perkawinan yang terjadi bila suami 

telah meninggal dunia, maka perempuan tersebut 

dikawinkan dengan adik atau kakak bekas 

suaminya. Bila istri (janda) tersebut kawin 

dengan laki-laki lain, maka laki-laki tersebut 

harus lebih dulu masuk menjadi kelompok 

almarhum suami melalui upacara khusus.Bentuk 



 43 

perkawinan Nyemalang dapat dibagi menjadi dua 

bagian yaitu : 

(1) Nyemalang Turui yaitu bila dari suami 

pertama sudah mempunyai keturunan, maka 

anak laki-laki tertua tersebut berhak atas 

harta kekayaan dan kedudukan almarhum 

ayahnya. 

(2) Nyalang Negeiken yaitu bila dari suami 

pertama tidak mempunyai keturunan, maka 

suami kedua berstatus seperti suaminya yang 

pertama. Namun anak-anak mereka menarik 

garis keturunan dari suami yang pertama.  

 

(b) Perkawinan Nuket 

Yaitu perkawinan yang terjadi bila istri 

meninggal dunia, maka suami kawin dengan adik 

istrinya. Bila perkawinan dengan perempuan lain, 

harus dilakukan upacara adat dengan 

mendudukkan perempuan di rumah mertua 

pertamanya. 

(c) Perkawinan Negeikem Bumi Uwo  

Yaitu perkawinan yang terjadi bila laki-laki 

dan perempuan sama-sama anak tunggal.Untuk 

mewarisi harta dan kedudukan kedua pihak otang 

tua, kedua pihak orang tua bermufakat untuk 

mengawinkan kedua anaknya. 

 

D. Penguatan Itensitas Masyarakat Adat Lampung 

1. Pengertian Itensitas 

Intensitas berasal dari kata intens yang artinya 

hebat, singkat, sangat kuat (tentang kekuatan, efek, dan 

sebagainya), tinggi, penuh gelora, penuh semangat, dan 

sangat emosional.Dilihat dari sifat intensif berarti secara 

sungguh-sungguh (giat, dan sangat mendalam untuk 

memperoleh efek maksimal, terutama untuk mencapai 

hasil yang diinginkan dalam waktu singkat atau terus 
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menerus mengerjakan sesuatu sehingga memperoleh hasil 

maksimal). 

Menurut Nurkholif Hazim, bahwa intensitas adalah 

kebulatan tenaga yang dikerahkan untuk suatu 

usaha.
72

Adapun intensif dapat diartikan sebagai suatu 

kegiatan yang sungguh-sungguh, tekun, dan secara 

giat
73

.Dan hal tersebut bisa bertambah atau berkurang dan 

juga bisa melemah.Jadi aspek dari intensitas adalah 

keseringan (kontinuitas), sungguh-sungguh, giat 

(semangat), dan motivasi yang digunakan untuk 

mendapatkan usaha yang optimal.Lain halnya dengan 

Fishbein dan Ajzen, bahwa intensitas terdiri dari 4 elemen 

yang membentuknya yaitu perilaku yang di ulangulang, 

pemahaman terhadap apa yang dilakukannya, batasan 

waktu, dan adanya subyek.  

Jadi intensitas secara sederhana dapat dirumuskan 

sebagai usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan 

penuh semangat untuk mencapai tujuan.Perkataan 

intensitas sangat erat kaitannya dengan motivasi, antara 

keduanya tidak dapat dipisahkan. 

 

2. Pesisir dan Masyarakat Pesisir 

a. Wilayah pesisir 

Masyarakat peisisir pantai Utara Jawa yang tinggal 

disepanjang pantai utara merupakan masyarakat pesisir 

pantai, yang menghuni daerah yang berdekatan dengan laut 

dan memiliki karakteristik sebagai masyarakat maritim 

yang seluruh hidupnya mengantungkan pada sumber daya 

alam laut, masyarakat yang tinggal dipesisir pantai terlatih 

untuk hidup berdampingan dengan laut dan alam 

sekitarnya yang juga menjadikan masyarakat pesisir pantai 

memilki ciri khasnya tersendiri. 

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara 

darat dan laut kearah darat wilayah pesisisir meliputi 
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73Partanto, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arloka, 1994). 
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bagaian dataran, baik kering maupun terendam air, yang 

masih pasang surut dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti 

pasang surut, angin laut dan perembesan air asin, 

sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian 

laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi 

di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun 

yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti 

penggundulan hutan dan pencemaran.
74

 

Penjelasan di atas menujunkan bahwa sebuah 

daerah pesisir dikatakan merupakan daerah daratan 

disekitar lingkungan yang berdekatan dengan laut yang 

memiliki karakter dan ciri lahan yang masih dipengaruhi 

oleh proses alami dari laut itu sendiri, baik dari segi, 

kenampakan lahan, air, dan cuaca, yang menjadikan daerah 

pesisir pantai memiliki wilayah yang cenderung identik 

dengan kehidupan laut. 

Menurut Dahuri ―wilayah pesisir adalah suatu 

wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang apa bila 

di tinjau dari garis pantai (coastline,) suatu wilayah pesisir 

(pantai) memiliki dua macam batas (boandaries), yaitu 

batas yang sejajar dengan garis pantai (long shore) dan 

batas yang tegak lurus (terhadap garis pantai)‖.
75

 

Pesisir pantai atau kawasan daratan yang berada 

dipingiran laut atau pantai yang merupakan daerah batas 

antara daratan dan lautan yang memeiliki karakteristik 

ekosisitem pantai dimana segala bentuk kehidupan yang 

mendiami atau tinggal disana menggantungkan hidupnya 

pada lingkunganya yang memiliki keanekaragaman  

sumber  daya  baik  sumber  daya  hayati  maupun non 

hayati. 
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b. Masyarakat Pesisir 

Menurut Arif Satria Masyarakat pesisir adalah 

sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama 

mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki 

kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungan 

pada pemanfaatan sumber daya pesisir.
76

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa 

individu-individu yang hidup bersama dan bersatu 

membentuk suatu kelompok atau koloni,yang terikat oleh 

suatu norma dan memiliki corak kehidupan yang khas, dan 

sama-sama menggantungkan hidup pada sumber daya 

pesisir. 

Masyarakat pesisir tentu tidak saja nelayan, 

melainkan juga pembudidayan ikan, pengolah ikan, bahkan 

pedaggang ikan, dan juga semua masyarakat yang tinggal 

dan bermukim di daerah pesisir pantai dan yang 

menggantungkan hidup pada sumber daya yang ada di laut 

maupun di daerah pesisir. 

 

3. Karakter Masyarakat Adat Lampung Pesisir 

Sifat dan karakteristik masyarakat pesisir ditentukan 

interaksi faktor-faktor sosial, ekonomi dan lingkungan, 

karakteristik masyarakat nelayan yang mencolok adalah 

ketergantungan mereka pada musim, masyarakat pesisir 

sangat tergantung pada kondisi lingkungan dan sangat rentan 

terhadap kerusakan lingkungan. masyarakat pesisir memiliki 

karakter masyarakat adat masyarakat, lokal dan masyarakat 

tradisional, yang masih memeggang teguh budaya dan adat 

istiadat yang ada di daerahnya. 

Aspek penting lainya pada masyarakat pesisir adalah 

aktifitas kaum wanita dan anak-anak, pada umumnya wanita 

dan anak-anak ikut berkerja mencari nafkah, mereka berkerja 

sebagai pedagang ikan (pengecer), dan anak laki-laki yang 

sering kali dilibatkan dalam kegiatan melaut keadaan inilah 
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yang menyebabkan anak-anak nelayan banyak yang tidak 

bersekolah. 

Pada masyarakat pesisir setiap anggota keluarga, baik 

seorang istri maupun anak ikut berkerja membantu kepala 

keluarga dalam mencari nafkah dengan ikut berkerja 

mengelola ataupun menjual hasil laut berupa ikan di tempat 

tempat penjualan ikan, hal inilah juga yang menjadi salah satu 

masalah mengapa tingkat pendidikan masyarakat pesisir 

sangat rendah yang disebabkan oleh anak-anak di usia sekolah 

lebih memilih untuk langsung menjadi seorang nelayan atau 

menjadi penjual ikan, dari pada mengeyam pendidikan formal. 

Masyarakatnya berada dalam kelompok-kelompok 

usaha ekonomi nelayan dimana terikat dalam kelompok-

kelompok organisasi nelayan, Menurut Fachrudin bahwa 

perbedaan masyarakat pesisir dengan masyarakat lainya, 

perbedaan tersebut terletak pada karektersitik aktivitas 

ekonomi masyarakat pesisir dari latar belakang budaya 

mereka sendiri yang tergolong lebih berorientasi pada alam 

bebas, dimana kehidupan masyarakat pesisir sangat 

dipengaruhi lingkungan, musim,pasar.sehingga kehidupanya 

tidak menentu.
77

 

Masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup 

seutuhnya pada sumber daya alam berupa hasil laut dan 

berkecimpung di dunia bahari kelautan telah menciptakan 

salah satu ciri masyarakat pesisir yang salah satunya adalah 

masyarakat pesisir yang disebut nelayan. 

Imron berpendapat bahwa nelayan adalah suatu 

kelompok masyarakat yang hidupnya tergantung langsung 

pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan 

atau budi daya. Pada umumnya tinggal di pinggir pantai, 

sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi 

kegiatanya.
78
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Masyarakat pesisir yang merupakan kelompok 

masyarakat yang bertempat tinggal atau menetap didaerah 

pesisir atau sepanjang garis pantai yang memiliki karakter dan 

ciri khas yang berbeda yang hidup terpola dalam suatu 

struktur sosial masyarakat yang keseluruhan hidupnya 

menggantungkan hidup dari sumber daya laut maupun pesisir, 

sehingga menimbulkan sebuah kebiasaan atau kebudayaan 

masyarakat pesisir, masyarakat pesisir yang juga termasuk 

dalam masyarakat bercorak maritim dengan segala ciri khas 

dan karakteristik juga norma serta nilai yang terdapat 

didalamnya menjadi sebuah bentuk masyarakat yang terlatih 

untuk hidup bersama alam dan menimbulkan berbagai 

persepsi dan pandangan yang luas bagi kehidupan mereka 

dalam menghadapi berbagai macam kondisi sosial yang 

terjadi, seperti tantangan dan permasalahan hidup baik 

dibidang ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan lainya. 

 

4. Penguatan Intensitas Masyarakat Pekon Buay Nyerupa 

Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat 

Penguatan intensitas adalah sebagai usaha yang 

dilakukan oleh seseorang dengan penuh semangat untuk 

mencapai tujuan. Penguatan intensitas sangat erat kaitannya 

dengan motivasi, antara keduanya tidak dapat dipisahkan 

dimana dalam masyarkat adat Lampung penguatan intensitas 

menjadi karakter dalam pembentukkan watak dan nilai-nilai 

menjalankan falsafah dalam kehidupan sehari-hari dimana 

masyrakat Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten 

Lampung Barat termasuk masyarakat pesisir yang merupakan 

kelompok masyarakat yang bertempat tinggal atau menetap 

didaerah pesisir atau sepanjang garis pantai yang memiliki 

karakter dan ciri khas yang berbeda yang hidup terpola dalam 

suatu struktur sosial masyarakat yang keseluruhan hidupnya 

menggantungkan hidup dari sumber daya laut maupun pesisir, 

sehingga menimbulkan sebuah kebiasaan atau kebudayaan 

masyarakat pesisir, masyarakat pesisir yang juga termasuk 

dalam masyarakat bercorak maritim dengan segala ciri khas 

dan karakteristik juga norma serta nilai yang terdapat 
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didalamnya menjadi sebuah bentuk masyarakat yang terlatih 

untuk hidup bersama alam dan menimbulkan berbagai 

persepsi dan pandangan yang luas bagi kehidupan mereka 

dalam menghadapi berbagai macam kondisi sosial yang 

terjadi, seperti tantangan dan permasalahan hidup baik 

dibidang ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan lainya. 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi yang penulis dapatkan dalam penguatan itensitas 

masyrakat dalam penerapan piil pesenggighiyang 

mengandung nilai-nilai akhlak untuk dijalankan dalam 

kehidupan suku Lampung dalam bergaul baik dengan sesama 

suku Lampung maupun dengan suku yang lainnya. Falsafah 

ini menegaskan bahwa masyarakat Lampung memiliki harga 

diri yang harus dipertahankan. Penerapan piil pesenggighi 

diPekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukou Kabupaten 

Lampung Barat selain mengandung nilai berprinsip dan 

berharga diri juga mengandung nilai malu dan berani.  

Dalam rangka menjaga kehormatan dan harga diri, 

maka yang harus ada dalam diri individu adalah sifat berani. 

Berani dalam artian selama ia berada di pihak yang benar, 

maka masyrakat Lampung akan berani menghadapi siapa saja. 

Sesuai dengan ajaran Islam bahwasanya menjaga kehormatan 

diri, sifat berani adalah mengandung nilai pendidikan 

khuluqiyah yakni akhlak terhadap diri sendiri. Pada dasarnya 

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berharga 

dan mulia di muka bumi ini. Kemuliaan yang terdapat dalam 

dirimanusia ini haruslah dijaga dengan menjaga sikap dan 

perilaku. Bahkan Islam memberikan tuntunan kepada 

manusia, kalaupun dalam menjaga kehormatan diri itu ia 

harus mengeluarkan harta benda.   

Sebagai konsekuensi memperjuangkan dan 

mempertahankan kehormatannya, maka masyarakat 

berkewajiban mengendalikan perilaku dan menjaga nama 

baiknya agar terhindar dari sikap dan perbuatan yang tidak 

terpuji. Selama ia berada di pihak yang benar, maka 

masyrakat Lampung akan berani menghadapi siapa saja. Islam 

menuntut seorang muslim untuk kuat dan berani, karena 



 50 

kemaslahatan umat manusia, baik terkait urusan agama 

maupun urusan dunia tidak akan terealisasi kecuali dengan 

dukungan kekuatan dan keberanian. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara, observasi, 

dan dokumentasi penguatan intesitas pada masyarakat Pekon 

Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat 

terlihat dalam falsafah piil pesenggighi yakni; 

1) Juluk adok 

Pemberian nama atau gelar adalah salah satu 

wujud usaha yang dilakukan masyarakat di Pekon Buay 

Nyerupa Kecamatan Sukou Kabupaten Lampung Barat, 

dimana dalam memberikan adok sebagai makna sebagai 

doa, dimana gelar juluk adok yang diberikan kepada 

individu sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dari 

itu dalam pemberian gelar harus baik-baik. Juluk adok 

juga memiliki makna bertata krama sebaik mungkin 

sesuai dengan gelar yang telah disandang. Juluk adok 

adalah nilai keteladanan dan moralitas. Bagi orang yang 

sudah memiliki juluk dan adok haruslah bermoral tinggi 

dan menjadi teladan bagi masyarakat yang ada 

disekitarnya. 

2) Nemui nyimah  

Nemui nyimah merupakan penguatan diri dari 

masyrakat yang mengandung arti selalu membuka diri 

untuk menerima tamu, suka memberikan sesuatu dengan 

ikhlas kepada pihak lain dan sekaligussebagai simbol 

ungkapan hati nurani dan ungkapan keakraban, dengan 

kata lain nemui nyimah mengandung makna keharusan 

bersikap hormat dan sopan santun. 

3) Nengah nyappogh  

Falsafah dari nengah nyappogh mengandung arti 

suka bergaul dan bermasyarakat dalam artian bahwa 

masyarakat Lampung sebagai makhluk yang 

berkemanusiaan dan beradab haruslah terbuka dalam 

bergaul, gemar bersilaturahmi, dan menerima tamu. 

Falsafah ini menjadi penguatan dalam itensistas karakter 

masyrarakat Lampung harus aktif dalam  
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kehidupan bermasyarakat dan akan merasa malu bila 

tidak ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan 

kemasyarakatan. 

4) Sakai sambayan 

Falsafah dari sakai sambayan bagi bagi masyarakat 

Lampung memiliki makna saling tolong-menolong, 

berjiwa sosial, dan bergotong royong antara kerabat 

dekat, tetangga maupun orang lain yang mana dalam 

pergaulan kehidupan sehari-hari ini dapat menciptakan 

pengayoman secara merata dengan berlandaskan 

kebajikan dan ketaqwaan untuk mencapai kesejahteraan 

bersama dalam bermasyarakat 
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