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Pendahuluan 

Perubahan sosial dan modernisasi politik di masyarakat rural-periferi di Indonesia 

sungguh menarik untuk dicermati. Banyak hal yang berbeda dan khas sesuai potensi, daya 

dukung wilayah dan dinamika masyarakat. Beberapa kawasan rural-periferi di Indonesia 

menunjukkan respons perubahan sosial dan modernisasi politik yang cepat-responsif, 

sementara di beberapa wilayah lain menunjukkan trend kelambatan dan cenderung stagnan. 

Fenomena ini  membuat agenda percepatan modernisasi politik dan demokrasi di wilayah 

rural-periferi  Indonesia melalui instrumen keterbukaan informasi menghadapi beragam 

kendala.  

Berdasarkan pengalaman melaksanakan projek mendorong e-demokrasi dan 

keterbukaan informasi publik (2013), keswadayaan dan partisipasi politik warga rural-area 

tidak serta merta meningkat karena adanya adopsi teknologi  informasi. Bahkan, penerapan e-

democracy menghadapi kendala infrastruktur dan sumber daya manusia,  budaya, dan juga 

birokrasi lokal. Adopsi untuk perubahan ini tidak bisa semata-mata bisa dilakukan melalui 

penguatan teknologi, tetapi juga melalui penguatan dukungan modal budaya dan simbolik 

sehingga bisa dilakukan secara  berkelanjutan. 

Upaya untuk mendorong modernisasi politik melalui penguatan kelas menengah 

sudah diikhtiarkan di banyak negara berkembang. Namun,  proses dan hasil dari penguatan 

kelas menengah tersebut tidak sama dan dapat berhasil seperti di negara maju. Alih-alih 

menuju demokratisasi politik, pada beberapa negara termasuk Indonesia bahkan terjerumus 

ke dalam liberalisasi politik (Danial, 2009). Salah satu kesalahan dalam transisi dan 

transformasi itu adalah menyamakan modernisasi identik dengan Amerikanisasi.  Padahal 

sejarah dan pertumbuhan kelas menengah di negara maju dan berkembang berbeda konteks. 

Kelas menengah di negara berkembang relatif belum otonom dan mudah tertarik dalam 

pusaran kekuasaan dan dalam interplay agen sering terseret dan menjadi instrumen represi 

kekuasaan dan pasar. Bahkan kohesivitas budaya masyarakat dibelahan dunia timur juga 

menjadi tantangan akan kemandirian politik warga. Masyarakat timur lebih mementingan 
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kebersamaan, kesepakatan bersama, dan konflik laten  daripada individualistik dan 

konfrontasi konflik terbuka (manifest). 

Potret modernisasi  politik pascareformasi di Indonesia dibuka dengan mekanisme 

pemilihan langsung (pemilu) kepala daerah yang memberi kesempatan kepada masyarakat 

untuk mencalonkan diri dan turut serta memberi pilihan suara langsung (vote).  Partisipasi ini 

kemudian berkembang dengan meningkatnya transparansi dan keterlibatan publik didalam 

berbagai pembuatan kebijakan yang dibuat oleh parlemen dan birokrasi di daerah. 

Masyarakat lokal juga mendapat kesempatan untuk terlibat dalam berbagai program 

pembangunan yang memungkinkan mereka dapat menjadi pelaksana dan menjadi pengawas 

langsung dalam mengatasi berbagai program pembangunan di daerahnya.  

Peningkatan akses, transparansi, dan partisipasi warga tersebut membuat situasi 

politik menjadi gemuruh dan kadang atraktif. Dalam situasi seperti itu masyarakat mulai 

berani  melakukan kritik terbuka hingga terjadi konflik terbuka dengan elit penguasa. Di sisi 

lain, elit penguasa lokal juga merespons peningkatan kesadaran politik dan partisipasi warga 

tersebut dengan memanfaatkan instrumen modal untuk menekan akses ke arah kekuasaan 

dengan mengandeng para pemilik modal dan tokoh masyarakat untuk melanggengkan 

kekuasaan. Gejolak arus bawah dan hegemoni elit ini pada situasi tertentu membuat politik 

lokal menjadi gaduh dan relasi kuasa elit dan kelas menengah dan konfigurasi politik 

berubah-ubah. Tarik ulur (interplay) antar agen dan struktur membuat konstelasi dan 

kontestasi politik lokal sulit dicermati polanya.  

Madura menjadi perhatian nasional mengingat pada beberapa pemilu legislatif, 

presiden,  dan kepala daerah terjadi kecurangan pemilu. Beberapa kasus seperti dalam 

pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2011 yang dibawa ke Mahkamah konstitusi 

disimpulkan adanya kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematis hingga harus 

dilakukan pengulangan pemilu gubernur di Sampang dan Bangkalan. Peran elit yang berlatar 

belakang kiai dalam pemilu di Madura sangat kuat dan dominan. Hal ini mengingat warga 

Madura yang sebagian besar adalah nahdliyin dan berlatar pendidikan pesantren.  

Pada beberapa kasus pemilihan kepada daerah di Madura, relasi kuasa elit dengan 

dukungan kelas menengah, khususnya kepala desa (klebun), media, tokoh masyarakat dan 

tokoh agama lokal dapat memobilisasi masyarakat secara efektif dalam meraih dukungan.  

Budaya patriarkhi dan tradisi takdim kepada guru dan elit penguasa (rato’) membuat 

independensi warga dalam pemilu rendah. Dalam beberapa kasus situasi ini dimanfaatkan 

oleh para broker politik untuk mendekati para kiai dengan jurus moneypolitics. Berawal dari 

sini money politics kemudian menjadi budaya baru dalam pemilu di madura.  
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Kekuatan money politics dan nepotisme ini mengarah ke trend baru dimana kuasa kiai 

tengah berhadapan dengan kekuatan modal. Kekuatan kapital mulai memasuki wilayah 

kultural yang selama ini menjadi wilayah kekuasaan kultural para kiai. Operasi pasar mampu 

menyusup jauh mengkooptasi kekuatan civil society dengan membawa norma, logika, dan 

rasionalitas rezim pasar. (Hidayat: 2009)  Proses politik akhirnya penuh dengan transaksi dan 

komitmen berbagi kuasa untuk kepentingan para aktor dominan. Akhirnya, proses politik 

yang bercampur dengan agama saling memanfaatkan situasi yang menguntungkan bagi 

mereka. Biaya politik lokal bisa menjadi lebih mahal dan hanya dikuasai oleh para pemodal 

yang mampu bekerja sama dengan elit untuk melanggengkan kekuasaan dengan kompensasi 

tertentu. Kekuatan utama didominasi oleh para politikus dan pemilik modal yang mampu 

membiayai proses akumulasi dan ekspansi kekuasaan politik. 

Posisi ini menurut Hidayat (2009) menyebabkan relasi negara-pasar mengalami 

mutasi dan berubah dalam bentuk yang lebih gamblang tidak hanya ditandai adanya aliansi 

antara elit dan pemilik modal, tetapi juga penetrasi pemilik modal yang kian massif ke 

pengendalian negara secara langsung. Akibatnya, dalam pemilu hanya mereka dan kroni yang 

bisa memiliki akses untuk bisa bertarung menjadi kandidat pejabat publik. Dalam situasi 

seperti ini maka representasi kepentingan atas nama publik semakin sulit untuk 

direpresentasikan mengingat mereka hanya terfokus pada liberalisasi pasar dan tuntutan 

untuk memberi konsesi bagi kepentingan akumuluasi modal yang telah memberi dukungan 

finansial dalam politik. 

Dalam posisi seperti ini keberadaan kelas menengah sangat setrategis. Dalam 

modernisasi politik sangat penting karena kemampuannya untuk dapat mengorganisasikan 

masyarakat sipil dan bersikap kritis kepada kebijakan pemerintah yang merupakan komponen 

penting dalam mendorong percepatan dan kualitas demokrasi. Keberadaan kelas menengah 

yang kritis dan independen menjadi pintu awal dalam membuka fungsi pengawasan dan 

monitoring elit penguasa sehingga mampu mendorong terbentukkan ruang publik bagi 

tumbuhnya partisipasi warga. 

 

Masyarakat Madura dan Dinamika Politik 

Madura adalah kawasan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur dan memiliki 

topografi dan kultur masyarakat yang khas. Kondisi geografis yang sebagian besar berupa 

wilayah kapur membuat gerak aktivitas masyarakat untuk  migrasi keluar daerah relatif 

tinggi. Migrasi itu juga membuat sebaran warga madura hampir merata berada di sepanjang 

perairan utara Jawa Timur, khususnya wilayah tapal kuda pandalungan mulai dari Pasuruan, 
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Probolinggo, Situbondo, Jember, Lumajang hingga Banyuwangi.  Dalam beberapa studi 

seperti dilakukan Kuntowijoyo (2002) , Jonge (2011) dan Wiyata (2013) kondisi geografis ini 

juga memberi kontribusi dalam membentuk watak tegas dan keras masyarakat Madura. Hal 

ini bisa jadi menjadi akar munculnya konflik manifest dalam politik kemasyarakatan di 

masyarakat madura. 

Budaya masyarakat yang relegius, patron tokoh agama yang kuat membuat dinamika 

masyarakat menjadi dependen, fanatik, dan amat tergantung pada para tokoh agama dan 

pemimpin lokal. Apalagi masyarakat Madura sebagian besar adalah nahdliyin menganut ahli 

sunnah dalam jamaah Nahdlatul Ulama sehingga tawadhu dan taat kepada pemimpin (kiai) 

itu dilakukan tanpa reserve. Titah kiai lebih taati daripada pada pemimpin formal. “Mon tak 

norok perintane kiai cangkolang”, kalau tidak ikut perintah kiai dianggap lancang, masih 

dipegang teguh sebagian masyarakat, khususnya kelas bawah.  

 Masyarakat Madura juga memiliki ikatan persaudaraan yang kuat. Solidaritas, 

empati, kesetiakawanan, religiusitas, pekerja keras, keuletan, ketangguhan adalah etos 

Madura. Bahkan soal solidaritas warga Madura sangat kental baik di Madura maupun 

perantauan yang menjadi basis pengikat social mereka. Solidaritas ini membuat jejaring 

masyarakat Madura diberbagai tempat selalu eksis dan berkembang. Madura, sebagaimana 

etnis yang lain di Indonesia adalah masyarakat relegius yang memegang budaya islam 

tradisional yang kental. Hampir sama dengan kelompok masyarakat muslim tradisional yang 

lain di Nusantara, konstruksi budaya lebih banyak dikembangkan melalui nilai nilai islam 

dengan basis kepatuhan kepada orang tua, kiai dan guru serta penghargaan terhadap adat dan 

budaya local. Kekerabatan ini sungguh khas dan dalam konteks tertentu kepatuhan itu bisa 

menjadi perekat dan resolusi konflik yang efektif. 

 Sebagai opinian leader kiai memegang peranan kuat dalam politik. Tidak heran, kiai 

menjadi penentu keberhasilan seseorang untuk bisa dicalonkan dan memenangkan kontestasi 

politik. Kiai juga menjadi rujukan dan tempat bertanya bagi masyarakat untuk menentukan 

dukungan politik. Seiring dengan meningkatnya pendidikan formal di madura, struktur 

masyarakat mulai berubah. Kalangan terpelajar, khususnya mahasiswa mulai berani 

berhadapan dengan elit dan turut menyuarakan aspirasi masyarakat kelas bawah untuk 

menuntut berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan kepentingan masyarakat. 

Disaping itu, mereka juga mulai kritis ke bawah. Mereka juga menjadi barisan terdepan yang 

berani mengkritisi adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Kalangan mahasiswa mulai 

kritis terhadap adat perjodohan dan pertunangan dini yang berlaku dihampir sebagian desa 
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rural-periferi. Kondisi ini berlangsung hingga kini, sehingga keberadaan perguruan tinggi 

menjadi salah satu tonggak kebangkitan perlawanan kelas menengah di madura.  

Kepatuhan terhadap para kiai dan elit pemerintah daerah membuat peran masyarakat 

bawah dan menengah dalam politik relatif dependen. Mereka sering memasrahkan keputusan 

politik kepada para pemimpinnya. Takzim politik dianggap sebagai bagian dari mendapat 

berkah dan barokah. Independensi dalam politik, khususnya kalangan bawah sulit 

diwujudkan. Tak pelak, mekanisme pemilu langsung di madura seringkali menjadi ajang 

mobilisasi dan peneguhan atas kehendal elit dalam legitimasi tokoh agama. 

Masyarakat Madura hingga kini adalah entitas masyarakat yang taat mengamalkan 

nilai-nilai dan ajaran keagamaan/Islam dan menstuktur kebudayaan berbasis agama islam 

tradisonal (Kuntowijoyo dalam Haliq, 2014). Meskipun mereka relatif dependen terhadap 

kiai, tetapi dalam praktik ekonomi masyarakat madura memiliki dependensi dan etos kerja 

yang tinggi. Kecerdasan sosial masyarakat madura juga sering membuat urusan yang serius 

menjadi cepat cair. Masyarakat madura memiliki selera humor dan sensifitas kelucuan. 

(Mahfud, 2015) Mereka memiliki kelincahan dalam berkelit dengan logika-logika polos. 

Mahfud MD mengemukakan bahwa orang madura cukup pandai berkelit dan cerdik, tetapi 

tidak licik sehingga setiap kelincahan berdebat sering dikaitkan dengan kelincahan. Orang 

madura tambah Mahfud (2015) pada umumnya memiliki etos dan semangat kerja yang 

tinggi. Mereka bukan tipe orang pemalas dan cerdik Mereka orang yang agamis, egaliter, 

pemberani dan sportif.  

Low context communication dalam urusan ekonomi dan high context communication 

dalam bidang agama ini kadang membuat tradisi sosial politik madura menjadi sulit ditebak 

dan sering berubah-ubah. Semua bisa berubah dalam waktu yang relatif singkat dan 

tergantung kepada arahan dan petunjuk para kiai. Partai politik bagi masyarakat madura tidak 

lagi menjadi penting atau menjadi  basis ideologi. Bagi mereka partai politik hanya aksesori 

dan yang paling penting adalah tokoh. Afiliasi politik mereka sangat bergantung kemana para 

kiai berafiliasi politik.   

 

Urgensi modernisasi Politik 

Modernisasi politik adalah sesuatu yan tidak terhindarkan ketika globalisasi melanda 

hampir sebagian besar negara yang menganut rezim demokratis. Keterbukaan informasi 

membuat kontestasi mengadopsi sistem politik dan strategi politik yang dipakai diberbagai 

negara melalui perangkat sistem dan teknologi politik.  
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Modernisasi politik sesungguhnya bertumpu pada keswadayaan individu warga 

(citizen). Hal ini menjadi tantangan mengingat budaya timur diberbagai negara asia 

masyarakat nya lebih bersifat komunal. Modernisasi dalam konteks budaya timur bisa jadi 

akan mengerus dan melemahkan institusi politik termasuk didalamnya partai politik dan 

organisasi sosial keasyarakatan mengingat nilai-nilai individu akan menjadi hal yang penting.  

Media khususnya televisi memainkan peran penting dalam menumbuhkan 

keswadayaan tersebut. Warga negara akan memiliki kemandirian politik untuk berpartisipasi 

dalam kontes politik khususnya pemilihan umum. Modernisasi politik membuat warga akan 

semakin sulit untuk dimobilisasi dan digerakkan untuk tujuan pragmatis politik. Seiring 

denga kecerdasan warga, politik akan semakin terbuka dan rasional. Masyarakat akan 

memberi dukungan berdasarkan pertimbangan rasional daripada alasan tradisional. Atas 

kepentingan inilah maka modernisasi politik di daerah rural di Indonesia termasuk di madura 

menarik untuk dikaji dan menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum 

dan politik. 

 

Pembahasan 

Pentingnya Kelas Menengah Bagi Masyarakat Madura 

Keberadaan kelas menengah di Madura menjadi strategis dalam rangka modernisasi 

politik lokal dan mendorong kemandirian dan independensi warga dalam pemilihan umum. 

Warga madura selama ini mudah dimobilisasi dan mengikuti patron dalam pemilu harus 

didorong lebih rasional sehingga pemilu dapat ditingkatkan kualitasnya. Peran warga dalam 

memantau, mengkritisi dan memberi evaluasi sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas 

demokrasi. Elit kekuasaan akan merasa ada pengawasan publik yang kuta sehingga dapat 

mendorong transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Sekaligus 

akan menjadi pintu masuk dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.  

Keberadaan kelas menengah di madura hingga kini masih belum bisa maksimal 

mengingat konsolidasi yang belum tuntas. Sebagian besar kalangan menengah berada dan 

tinggal di luar pulau Madura. Kalangan terpelajar Madura banyak yang beraktivitas dan 

menetap di luar Madura. Sementara di Madura kalangan menengah terpelajar jumlahnya 

tidak banyak dan lebih banyak tersedot dalam elit kekuasaan lokal.  

Keberadaan LSM dan media juga belum mendapat dukungan masyarakat. Mereka 

selama ini lebih banyak dianggap sebagai kalangan yang mencari-cari masalah di madura 

hingga terbentuk citra yang jelek di masyarakat. Kondisi ini sebenarnya adalah kesalahan dari 

segelintir aktor LSM dan wartawan yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan 
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pemerasan dan ancaman terhadap elit untuk kepentingan pribadi dan bukan berada dalam 

kepentingan garis memperjuangkan kepentingan publik. Citra itu juga masih menimpa 

kalangan mahasiswa Madura yang dianggap kritis dan merongrong wibawa pemerintahan. 

Mahasiswa yang selama ini identik dengan perjuangan isu isu publik masih banyak dianggap 

sebagai liar dan tidak tahu sopan santun dan aturan. 

Situasi ini membuat komponen utama yang menjadi basis penguatan kelas menengah 

di madura tidak mampu menuntaskan peran komntrol dan pengawas. Bahkan dalam beberapa 

hal mereka memanfaatkana fungsi itu unutk kemudian membangun jaringan berkolusi dengan 

elit kekuasaan. Fungsi pengawasan melemah dan disisi lain peran elit semakin mengaut. 

Kelemahan kalangan menengah ini juga didorong tidak adanya jejaring yang efektif dalam 

mengorganisasi isu isu publik yang bisa menjadi masukan untuk merubah kebijakan elit.  

Minimalisasi peran kelas menengah ini juga terkait dengan kepatuhan yang tinggi 

terhadap elit khususnya mereka yang berasal dari kalangan kiai. Hampir sebagian besar 

kalangan terpelajar di Madura pernah mengenyam pendidikan pesanhtern yang memberi 

modal sosial atas kepatuhan kepada kia sebagai guru mengaji dan agama sejak mereka masih 

kecil. Dengan demikian masih ada ewuh pakewuh dan rasa sungkan untuk melakukan kritik 

secara terbuka.  

Keberadaan kelas menengah juga belum ditopang oleh dukungan ekonomi yang 

mapan. Profesi kelas menegah relatif m,engambil posisi aman dan tidak mau terlibat jauh 

dalam urusan politik mengingta konsekunsi kegiatan politik yang berhadapan dengan elit 

kadang membawa resiko besar atas keselamatan mereka. Banyak kasus,, khususnya di 

Bangkalan kalangan LSM kritis mendapat tekanan fisik dan ancaman sehingga memengaruhi 

psikis warga kelas menengah untuk mengambil jalan aman dengan tidak terlibat jauh dalam 

fumngsi pengawasan dan kritik terhadap elit kekuasaan. 

Dalam situasi seperti ini kelas menengah di Madura harus kembali di revitalisasi agar 

dapat berperan serta dalam meningkatkan kualitas politik dan demokrasi di madura. Hal ini 

terkait dengan beberapa alasan yaitu kelas menengah  1) menjadi  pintu mobilitas sosial dan 

perluasan partisipasi politik 2) efektif bagi pengawasan dan  kontrol elit kekuasaan, 3) 

menjadi pintu akses bagi  informasi publik dan pelibatasan warga lebih luas 4) menjadi 

jembatan bagi akses kepada pemilik modal ekonomi dan sosial 5) menentukan relasi dan tarik 

ulur kekuasaaan lokal 6) pengawal aspirasi, isu-isu dan agenda publik, 7) pendorong 

tranparansi politik non transaksional. 8) penujukan identitas untuk aktualisasi diri dan 9) 

membangkitkan krititisme publik 
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Namun, keberadaan kelas menengah di Madura hingga kini masih dapat dikatangan 

nihil peran. Kelas menengah di madura sebenaranya potensial mendorong kritisme publik. 

Saat ini seiring dengan munculnya perguruan tinggi di madura, mahasiswa dan sarjana sudah 

mulai meningkat. Namun, mereka sebagian besar mereka juga banyak yang keluar dari 

MaduraSementara masyaraat madura sendiri yang masih kuat mempertahankan budaya 

patriarkhi berusaha untuk memertahankan kuasa tradisi untuk mengukuhkan kepatuhan 

secara turun temurun. 

Adapun kelompok kelas menengah dimadura itu terdiri atas wartawan, guru, 

mahasiswa, intelektual, dosen, guru, ustaz, aktivis LSM-ormas, pegawai, pengusaha, 

budayawan, dan para kiai. Mereka adalah pilar kelas menengah yang akan membangun 

organisasi masyarakat sipil yang mandiri dan otonom. Mereka yang akan menjadi kekuatan 

dalam mengawasi dan mengontrol elit dalam menjalankan kekuasaan di daerah.  

Modal sosial dan model simbolik bagi orang madura sungguh penting. Modal sosial 

seperti hubungan sosial, relasi sosial, koneksi, dan jaringan dengan tokuh masyarakat pihak 

yang berkuasa. Model simbolik  seperti pretise, kehormatan, harga diri, dan gensi sosial. 

Modal simbolik ini bagi orang madura di atas semua modal ekonomi dan budaya.Dalam 

beberapa kasus kekerasan di madura biasanya karena soal sibolik ini yang menjadi pemicu. 

Mahasiswa dan para lulusan perguruan tinggi di madura memiliki peran penting 

dalam rangka penguatan kelas menengah di Madura. Meskipun harapan demokrasi yang 

bersih masih relatif tumbuh terutama dari kalangan anak muda yang memiliki idealisme dan 

lulusan perguruan tinggi agama Islam, baik lokal maupun Yogyakarta, Jakarta, Surabaya,  

dan Malang. 

 

Penggunaan Media lokal dalam Membuka Diskursus Publik 

Media memegang peranan penting dalam perkembangan masyarakat (Subiakto, 

2001;Nugroho,2012). Media bisa mempersuasi dan mengkonstruksi agenda perubahan di 

dalam masyarakat. Selain itu, media juga bisa mendorong daya kritis masyarakat. Melalui 

media agenda-agenda publik bisa didesakkan untuk menjadi perhatian dan bahan kebijakan. 

Daya kritis media selanjutnya dapat menjadi kontrol yang efektif untuk pemerintah dan 

kekuasaan. Dalam iklim demokrasi media akan menjadi jembatan aspirasi yang efektif dalam 

relasi yang seimbang antaraktor.  

Fenomena orientasi media massa cetak dan elektronik di Madura telah bergeser dari 

media publik menjadi media bisnis. Pada awal pendirian media lokal semangat untuk 

mendorong desentralisasi dan otonomi daerah masih terlihat kuat. Namun, kini media lokal di 
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daerah hanya menjadi kepanjangan bisnis induk media dan meperkukuh fenomena 

konglomerasi. Media daerah menjadi kepanjangan tangan bisnis dari induk yang ada di pusat. 

Karakteristik media di daerah lebih banyak menjadi alat untuk menghasilkan modal dari 

periklanan media. 

Motif mendirikan media di daerah juga lebih dominana motif bisnis (ekonomi) dan 

kekuasaan (politik) ketimbang menjalankan motif memperkuat peran pubik. Dengan 

demikian media banyak melayani kepentingan elit dan bukan kepentingan bersama dan 

bermanfaat bagi pengembangan dinamika sosial budaya di tingkat lokal. Sementara media 

publik yang ada masih dominan menyuarakan kepentingan pemerintah dan elit penguasa di 

Madura.  

Radar Madura menjadi rujukan utama bagi masyarakat madura untuk media massa 

cetak. Media radio tidak cukup berkembang karena konsumsi media masih didominasi media 

nasional. Keberadaan TV lokal juga belum nendapat sambutan positif karena hegemoni tv 

nasional Jakarta.  

Media lokal juga belum mampu menjadi ruang publik yang bisa menumbuhkan 

diskusi dan mengangkat isu siu publik lokal yang masif sehingga bisa memengaruhi 

kebijakan pemerintah daerah dan membuka ruang diskusi publik yang berkelanjutan. Media 

lokal terjerumus pada kepentingan produksi kapital dan tekanan pasar untuk memenuhi 

kebutuhan induk perusahaan. Fungsi cbisnis korpaorate ebih mengedepan jika dibandingkan 

fungsi sosial media. 

 

Modernisasi dan Perubahan sosial 

Modernisasi politik bisa dilakukan melalui penguatan peran media dan kelas 

menengah. Media harus mampu menjadi ruang bagi agenda setting publik agar bisa di 

tanggap kelompok elit. Penguatan peran media ini diantaranya dengan mendorong 

munculnya media berbasis komunitas. Keberagaman media ini penting dalam mendorong 

munculnya peran kelas menengah. 

Kondisi pers lokal madura saat ini masih minim dalam hal jumlah dan cenderung 

menjadi alat kapitalisme yang lebih mementingkan kepentingan industri dan pasar. 

Kecenderungan ini harus dihadang dengan memperbanyak media publik termasuk 

diantaranya berbasis komunitas. Prinsip keberagaman isi dan keberagaman pemilik harus 

menjadi dorongan bagi penguatan media lokal di Madura.  

 

Hambatan dalam Membangun Kelas Menengah 
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Kelas menengah Madura akan memainkan peran strategis untuk mendorong 

demokratisasi di madura. Adapun hambatan untuk merevitalisasi peran kelas menengah 

madura adalah 1) Kuatnya tradisi kepatuhan masyarakat terhadap kiai 2) Ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap motor kelas menengah yang ada saat ini yakni  LSM dan wartawan 3) 

Belum meratanya pendidikan formal dan pendidikan tinggi di Madura 4) Tradisi pernikahan 

dini para pemuda 5) Migrasi kalangan berpendidikan ke luar daerah 6) Dukungan pemilik 

modal untuk investasi di madura. 

Menurut Haliq (2014) ulama dan masyarakat Mdura pada dasarnya mementingkan 

harmoni yang mengedepankan hal- hal penting dalam konteks penguatan civil society yang 

dapat menjadi pembelajaran bagi masa depan masyarakat Madura, yakni mereka (baca: 

masyarakat) terlibat secara langsung dengan melalui proses transformasi sosial (social 

transformation) untuk kesejahteraan masyarakat. Konflik dan adaptasi masyarakat madura 

bisa dijembatani melalui jalan keagamaan. Masyarakat Madura adalah entitas 

Masyarakat yang taat mengamalkan nilai-nilai dan ajaran keagamaan/Islam sekaligus 

bagian dari kebudayaan, sehingga tidak mengherankan jika entitas budaya merupakan entitas 

keagamaan/Islam (Haliq, 2014). Adapun lembaga sebagai cagar kebudayaan dan moralitas 

masyarakat Madura, yaitu pesantren dan jamiah Nahdlatur Ulama. 

Kepatuhan masyarakat madura terhadap falsafah “bapa’-babu’, ghuru dan rato” 

membuat kepatuhan mereka permanen dan tidak bisa di tawar dan berlaku sehari-hari. 

Apalagi perilaku ini menurut Haliq (2014) banyak dinilai sebagai bagian dari internalisasi 

nilai-nilai keagamaan yang mengutamakan orang tua sebagai orang yang dianggap memiliki 

otoritas dalam keluarga termasuk otoritas atas anak dan keturunannya. Pola ini sudah 

berlangsung berabad-abad sehingga keluarga yang dibalut dengan nilai keagamaan menjadi 

bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Madura.  

Pemahaman tentang politik struktural membuat terjadinya kecurangan pemilu di 

madura. Momentum Pemilihan Umum dan Pemilu Kepala Daerah menjadi ajang eksistensi 

elit kekuasaan di Madura. Mereka berlomba untuk merebut kepercayaan masyarakat. 

Sayangnya demokrasi yang dirumuskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat 

menimbulkan kecenderungan yang tidak sehat dalam politik kekuasaan di dua daerah 

tersebut. (Holiq, 2014) Rentan bagi masyarakat Madura yang pasrah dengan lebih 

mengedepankan ketaatabn tanpa rasioanlisasi dalam politik. Selama ini menurut Holiq (2015) 

masyarakat “menyerahkan pemimpin tersebut kepada Allah”. Dimana kekuatan politik kuasa 

diperhadapkan dengan kuasa Pemilik Alam Semesta melalui doa doa di berbagai forum-

forum masyarakat.  
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Selama ini agama hanya dijadikan bagian dari ritual semata sementara substasi dari 

nilai keagamaan (Islam) sebagai bagian dari inti keagamaan diabaikan dari konteks sosial 

dankemasyarakatan. Ironisnya pada tahap tertentu telah terjadi politisasi keagamaan untuk 

membenarkan perilaku kelas menengah di Madura. Perilaku yang lahir dari realitas sosial dan 

politik serta budaya patronase pada masyarakat Madura. Kekuatan agama sebagai nilai dan 

substansi dari individu dankolektivitas masyarakat menjadi bagian yang dinafikan dari 

realitas sosial. (Holiq, 2014) 

 

Upaya yang dilakukan 

Citizen reporter dan Media Massa 

Upaya mendorong peran kelas menengah dalam membuka akses informasi dan media 

dapat dilakukan melalui jurnalisme warga. Warga masyarakat harus didorong untuk menjadi 

informan-informan (reporter) bagi informasi publik yang akurat. Mereka akan menjadi 

pasukan bagi penguatan media publik dan komunitas melalui pelaporan atas segala kejadian 

yang ada disekitarnya dengan cepat dan akurat.  

 Masyarakat harus dikenalkan dan dilatih untuk menjadi citizen reporter yang tergerak 

secara mandiri melaporkan peristiwa penting yang terjadi disekelilingnya. Mereka akan 

menjadi pemasok informasi publik bagi daerahnya dan membuka peluang untuk 

berpartisipasi dalam pengawasan pemerintahan. 

 Selanjutnya masyarakat mampu membuka informasi dan membagi informasi yang 

ada didaerahnya menjadi agenda media melalui berabagai saluran media komunitas untuk 

menjadi isu bagi media mainstream dimadura. Media lokal dan jurnalisme warga harus 

mampu memroduksi isu-isu publik secara terus menertus hingga menjadi pembicaraan dan 

noising and buzzing ditingkat publik lokal. Dengan jalan itu maka isi media mainstream akan 

menjadi lebih peka dan objektif menangkap aspirasi masyarakat lokal.  

 

Media Publik dan Komunitas 

Keberadaan media swasta baik cetak maupun elektronik di Madura pada awal 

pendirian menunjukkan fenomena berbeda. Penciptaan ruang publik di media terlihat, tetapi 

kini kepentingan bisnis lebih terasa. Kini media tersebut sudah berada dalam kepentingan 

korporasi ketimbang menjalankan fungsi sosial. Media tersebut tidak menjadi ruang publik 

yang sehat. 

Harapan untuk membagi kuasa media ada pada media publik dan komunitas. Namun 

harapan kepada media publik juga butuh waktu dan transisi kultural yang panjang. Media 



17 
 

komunitas menjadi harapan untuk menumbuhkan aspirasi asli masyarakat. Media komunitas 

dapat ditumbuhkan melalui berbagai elemen potensial masyarakat eklas menangah Madura. 

Media cetak dan radio berbasis komunitas dapat dilakukan dengan mengandeng LSM dan 

mahasiswa di madura. 

Media komunitas dalam bentuk radio dan tabloid itu dapat di didirikan dengan biaya 

murah sesuai dengan kemampuan warga. Isu-isu yang disiarkan dan dimuat harus terus 

mencerminkan aspirasi dan problem yang sedang dihadapi masyarakat. Selain itu, masyarakat 

juga mendapat hiburan dan tempat belajar dari media yang ada. 

 

Jejaring Media 

Dalam situasi saat ini dimana informasi melimpah di masyaraat, maka kecenderungan 

untuk akses informasi menjadi cepat. Media dituntut untuk dapat menyuguhkan informasi 

dengan cepat dan akurat. Mengutip Cohen dalam Nugroho (2012) internet, khususnya media 

sosial menjadi alat yang efektif untuk mengundang kaum muda antara 15 hingga 25 tahun 

untuk berpartisipasi dalam politik. Menurut riset cohen hampir 45% anak muda tertarik pada 

berita politik melalui media sosial. 

 Kekuatan jejaring media di daerah lokal akan membuat cover area media menjadi 

regional dan menasional. Melalui jejaring informasi media lokal akan dapat membagi 

informasi ke level area yang lebih luas untuk mendapat dukungan. Melalui jaring media, 

informasi lokal dapat diketahui khalayak yang lebih luas. Jika menarik akan mampu menjadi 

isu nasional.  

Media lokal khususnya yang berbasis publik dan komunitas harus mampu membangun 

jejaring dengan media di luar daerah sehingga dapat melakukan divusi informasi lebih luas 

dan mampu membentuk agenda setting atas kepentingan publik lokal secara lebvih efisien. 

 

Simpulan 

Peran kelas menengah yang berada Madura dalam modernisasi politik masih minim. 

Mereka  belum mampu memainkan peran strategis dalam membuka akses media dan 

keterbukaan informasi publik yang menjadi basis dalam modernisasi politik. Kelas menengah 

juga masih belum mampu mengkonsolidasi diri untuk menjadi kekuatan penyeimbang dan 

kontrol yang efektif terhadap kelompok elit penguasa di Madura. Kelas menengah  yang ada 

saat ini cenderung pasif dan penuh ambivalensi. Bahkan mereka sering terseret menjadi 

kekuatan para elit kekuasaan di Madura. Budaya ketaatan warga madura terhadap guru dan 
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rato menjadikan kemandirian dan daya kritis warga madura terhadap kekuasaan relatif 

konservatif. 

Media massa lokal yang menjadi salah satu basis kekuatan kelas menengah di Madura 

cenderung berada dalam kepentingan korporasi bisnis. Mereka tidak mampu membuka ruang 

publik, tempat masyarakat dapat memeroleh informasi dan diskusi berbagai persoalan di 

masyarakat sehingga agenda dan isu-isu masyarakat terpengirkan menjadi isu bisnis media 

lokal. Ruang media cetak di madura banyak berisi kegiatan pemerintahan dan kemudian 

menjadikan media menjadi kepanjangan alat kekuasaan (state apparatus). 

Strategi  yang bisa ditempuh dalam mempercepat perubahan dan modernisasi politik 

madura adalah revitalisasi kelas menengah melalui mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi 

dan mendorong media publik dan komunitas serta jurnalisme warga melalui jejaring media. 

Masyarakat didorong untuk memiliki media baik berbasis publik maupun komunitas dan 

membentuk jejaring diantara mereka sehingga bisa menjadi media alternatif bagi masyarakat. 

Selain itu, upaya meningkatkan kemandirian politik dan daya kritis masyarakat madura bisa 

dilakukan melalui modernisasi lembaga pendidikan pesantren. 
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