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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki berbagai suku bangsa yang 

masing-masing sukunya memiliki kebudayaan serta adat istiadat yang berbeda-

beda. setiap adat dan budaya memiliki ciri khas sehingga membedakan budaya 

yang satu dengan yang lain. Keanekaragaman tersebut terjadi karena setiap daerah 

memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda sesuai dengan keaneka ragaman 

masyarakatnya. Salah satu adat budaya yang ada di Indonesia adalah adat budaya 

Lampung. 

 

Menurut ilmu Antropologi, “kebudayaan” adalah keseluruhan sistem gagasan, 

tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan 

milik diri manusia dengan belajar. Disebutkan ada tujuh unsur-unsur kebudayaan 

yang dapat ditemukan pada semua bangsa, ketujuh unsur yang dapat kita sebut 

sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia adalah : 

1. Bahasa  

2. Sistem pengetahuan 

3. Sistem organisasi sosial 

4. Sistem peralatan hidup dan teknologi  

5. Sistem mata pencaharian hidup 

6. Sistem religi  

7. Kesenian (Koentjaraningrat, 2002 : 203-204). 

 

Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial 

yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan 
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pengalamannya serta menjadi kerangka landasan bagi terwujudnya kelakuan 

(Soekanto, 1990 : 238). 

 

Lampung merupakan suatu daerah yang terletak di bagian Ternggara pulau 

Sumatera dengan luas wilayahnya 35. 376 km
2. 

Bagian Barat berbatasan dengan 

Samudera Indonesia, bagian Timur berbatasan dengan Laut Jawa, bagian Utara 

berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, dan Selatan berbatasan dengan Selat 

Sunda. Penduduk lampung terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang, 

penduduk asli yaitu Suku Lampung. 

 

Pada Suku Lampung sendiri terbagi kedalam dua bagian yaitu Lampung Pepadun 

dan Lampung Saibatin. Lampung Saibatin adalah sebutan bagi orang-orang yang 

berada di sepanjang Pesisir Pantai Selatan Lampung. Sedangkan, Lampung 

Pepadun adalah sebutan bagi Orang Lampung yang berasal dari Sekala Berak di 

Punggung Bukit Barisan (Sebelah Barat Lampung Utara) dan menyebar ke Utara, 

ke Timur dan Tengah Provinsi Lampung. (Hadikusuma, 1989 ; 118). Penduduk 

asli Lampung terdiri dari dua masyarakat adat atau (gh) ruwa jurai, yakni jurai 

Pepadun dan Jurai Saibatin. Dapat dilihat perbedaannya dalam bertutur orang 

Saibatin berdialek A, sedangkan orang Pepadun berdialek O. (Ali Imron, 2005:1) 

 

Kedua kelompok masyrakat ini memiliki adat istiadat yang khas sesuai dengan 

kebiasaan masing-masing. Namun pada dasarnya kedua kelompok adat ini 

memiliki persamaan unsur budaya tertentu. Masyarakat Pepadun mendiami 

daerah pedalaman, seperti daerah Abung, Way Kanan atau Sungkai, Tulang 

Bawang, dan Pubian. Masyarakat Lampung beradat Saibatin disebut juga 

masyarakat peminggir karena pada umumnya mereka berdiam di daerah-daerah 
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pantai atau pesisir, berbeda dengan masyarakat Pepadun yang umumnya berdiam 

didaerah pedalaman, seperti Lampung Barat, Tanggamus, Kedondong, Way Lima, 

Ratai, Padang Cermin, Teluk Betung, dan Kalianda.  

 

Masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Sumber Agung berada pada Kecamatan 

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat mempunyai tradisi dan cara tersendiri dalam 

melestarikan budaya Lampung. Pada masyarakat Lampung yang ada di Pekon 

Sumber Agung mengenal tradisi Bulangekh yang artinya “pengobatan dan juga 

tolak bala”. Pengobatan tersebut dilakukan dengan syarat tertentu. Salah satu 

tradisi Bulangekh ini dilaksanakan pada masa kehamilan.  

 

Bulangekh bukan hanya dilakukan pada masa kehamilan saja, tetapi ini juga 

dilakukan untuk pengobatan pada orang gila, orang kerasukan, sanak inangan, dan 

orang yang terkena guna-guna. Dalam setiap pelaksanaan ataupun upacara selalu 

mempunyai arti, begitu juga dalam pelaksanaan tradisi Bulangekh pada masa 

kehamilan. Bulangekh tidak hanya dilakukan begitu saja, tetapi ada beberapa 

persiapan, perlengkapan dan syarat yang harus disiapkan terlebih dahulu. Upacara 

dalam masa kehamilan merupakan upacara yang dilakukan untuk merayakan saat 

seorang calon ibu yang mengandung tua atau masa kehamilan pertama dan 

dilakukan untuk pengobatan rutin seorang ibu yang sedang hamil. Bulangekh ini 

telah ada sejak dahulu, yaitu sebuah acara ritual dengan memandikan seorang 

calon ibu pada waktu-waktu tertentu dalam masa kehamilannya pada masyarakat 

Lampung Saibatin dengan tujuan untuk melindungi si ibu dan janinnya dari segala 

kemungkinan penyakit dan gangguan dari makhluk halus. Bulangekh dalam 

Bahasa Lampung berarti “pengobatan dan juga tolak bala”. 
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Istilah Bulangekh dalam masa kehamilan, jika merujuk pada makna yang 

digunakan oleh masyarakat setempat, dapat diartikan sebagai sebuah acara ritual 

dengan tujuan untuk melindungi diri seorang ibu dan janin yang ada dalam 

kandungannya tersebut dari segala penyakit dan gangguan-gangguan makhluk 

halus, dengan cara dimandikan oleh seorang dukun yang telah dipercaya 

keluarganya. Ritual ini dilaksanakan pada waktu kandungan berumur 5 bulan dan 

7 bulan. Setiap kebudayaan tentunya memiliki makna, fungsi, tujuan dan proses 

pelaksanaannya. Kita dapat mengetahui suatu kebudayaan secara jelas jika kita 

mengetahui proses pelaksanaannya, makna, fungsi dan tujuannya, setelah itu kita 

dapat mengetahui manfaat dari tradisi tersebut bagi masyarakat sekitar maupun 

masyarakat pada umumnya.  

 

Tradisi Bulangekh adalah salah satu budaya yang harus dilestarikan, karena 

terdapat beberapa budaya Lampung yang harus dipertahankan. Dengan masih 

dilaksanakannya tradisi Bulangekh pada masa kehamilan  secara tidak langsung 

itu sudah merupakan salah satu cara untuk mempertahankan budaya. Sudah 

selayaknya kita sebagai bangsa yang berbudaya untuk melihat secara jelas 

bagaimana proses pelaksanaannya, tujuan, maupun makna dari tradisi ini. Jika 

dilihat dari makna, fungsi atau tujuan dan proses pelaksanaannya, maka tradisi 

Bulangekh wajib untuk dipertahankan karena mengandung kebudayaan-

kebudayaan yang dapat diartikan sebagai hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia 

yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. 

 

Pada saat ini perkembangan dan pelestarian tradisi Bulangekh sangat kurang, hal 

ini bisa dibuktikan dengan semakin berkurangnya minat orang Lampung Saibatin 
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di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat untuk 

melaksanakan tradisi Bulangekh dalam masa kehamilan. Sehingga berpengaruh 

pada kelansungan tradisi Bulangekh, semakin lama masyarakat Lampung di 

Pekon Sumber Agung tidak mengerti dan memahami pelaksanaan tradisi 

Bulangekh dalam masa kehamilan khususnya.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian untuk 

mengetahui bagaimana proses pelaksanaan dari tradisi Bulangekh dalam masa 

kehamilan dan tujuan Bulangekh dalam masa kehamilan pada masyarakat 

Lampung Saibatin di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat. 

 

B. Analisis Masalah 

 

1. Identifikasi Masalah 

 

Setiap permasalahan memiliki jawaban sebagai pemecahan masalah. Oleh karena 

itu perlu di identifikasi. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka 

dapat di identifikasi sebagai berikut:  

1. Proses pelaksanaan Bulangekh dalam masa kehamilan pada masyarakat 

Lampung Saibatin di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat. 

2. Tujuan  dari  pelaksanaan Bulangekh dalam masa kehamilan pada masyarakat 

Lampung Saibatin di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat. 
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3. Makna dari peralatan yang ada secara simbolis pada saat melaksanakan 

tradisi Bulangekh dalam masa kehamilan. 

 

2. Pembatasan Masalah 

 

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis perlu 

membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang Proses pelaksanaan 

Bulangekh dalam  masa kehamilan dalam masa kehamilan pada masyarakat 

Lampung Saibatin di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat. 

 

3. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pembatasan masalah, maka perumusan masalah adalah 

Bagaimanakah Proses pelaksanaan Bulangekh dalam masa Kehamilan pada 

Masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Sumber Agung Kecamatan  Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan apa yang akan di capai dari hasil akhir 

dari penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan Bulangekh 

dalam masa kehamilan pada masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Sumber 

Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. 
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D. Kegunaan Penelitian 

 

Setiap penelitian tentunya mempunyai kegunaan pada pihak-pihak yang 

membutuhkan. Penelitian ini diharapkan bermanfaat: 

a. Untuk menambah wawasan penulis tentang proses pelaksanaan Bulangekh 

dalam masa kehamilan pada masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Sumber 

Agung Kecamatan Ngambur khususnya dan orang Lampung pada umumnya. 

b. Sebagai masukan atau informasi kepada orang Lampung Saibatin di Pekon 

Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat agar dapat 

menjaga dan melestarikan Budaya Lampung. 

c. Sebagai sumbangan pustaka yang dapat dimanfaatkan bagi mahasiswa 

Universitas Lampung sebagai informasi wujud ragam budaya Lampung. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

a. Objek Penelitian  : Pelaksanaan Bulangekh dalam masa kehamilan di   

Pekon Sumber Agung kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat 

b. Subjek Penelitian : Masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Sumber 

Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir 

Barat 

c. Tempat Penelitian : Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat 

d. Waktu Peneliti : Tahun 2013 

e. Bidang Ilmu  : Antropologi Budaya. 
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