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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to determine the role and function of coffee shops as public 
space media in Gresik area. The shifting of function is occurred by the many established 
coffee shops in Gresik that are used by many levels of society to gather and communicate. 
The study applies descriptive qualitative method where the data collecting technique is 
conducted through literary research, interviews and observations. These has a purpose to 
determine the role and function of coffee shops as a public space media and also to discover 
the occurred issue that is frequently discussed in coffee shops. The theory used is public 
space theory by JurgenHabermas. 
Coffee shops in Gresik area have a recent function as public space media. The results of 
study are: 1) there is a shifting function of coffee shops in Gresik as public space media, 2) 
the issues that are frequently discussed are political, social, gadget technology, sport and 
issues that arise in mass media or spontaneously occurred. 
 
Keywords: Public Space, The Role and Function of Coffee Shops, Issues. 
 
 

PENDAHULUAN 
 
Di era moderenisasi ini kebutuhan akan saling bertukar informasi dan saling 

berinterkasi dengan individu lainnya mulai mengalami banyak perubahan. Perubahan sikap 
dan juga lingkungan sangat mempengaruhi interaksi individu. Individu yang saat ini 
membutuhkan informasi satu sama lain agar kebutuhan sosialnya terpenuhi, interaksi sosial 
bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Interaksi sosial yang tidak mengenal waktu dan 
juga tempat seakan menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi agar kehidupan sosial individu 
mengalami kemajuan. 

Manusia berinteraksi dengan sesamanya dalam kehidupan untuk menghasilkan 
pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Bentuk-bentuk proses sosial adalah interaksi 
sosial yang dapat juga dinamakan proses sosial, karena interkasi sosial merupakan syarat 
utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. (Effendi, 2007:91). Interaksi sosial individu tidak 
terlepas dari proses komunikasi, dua hal ini sudah menjadi ketentuan mutlak dalam 
kehidupan sosial sehari-hari. Komunikasi yang menjadi alat untuk berinterkasi dengan 
individu lainnya akan membangun suatu hubungan yang baik, karena komunikasi yang baik 
akan melahirkan hubungan sosial yang baik. Membangun hubungan sosial dengan sesama 
bisa dilakukan dimana saja, komunikasi dinyatakan berhasil ketika seorang komunikator bisa 
menyampaikan pesan kepada komunikan dengan jelas.Pesan yang disampaikan oleh 
individu mempunyai peran dan arti yang mampu memberikan feedback(timbal balik) kepada 
lawan bicaranya. 

Proses komunikasi adalah aktivitas yang diperlukan untuk mengadakan dan 
melakukan tindakan komunikatif, baik yang dilakukan oleh komunikator, komunikan atau 
aktivitas penyampaian pesan dalam bentuk apapun dan akan ada pula noise dalam setiap 
tindakan komunikatif (Mufid,2009:99). Kondisi dalam berinteraksi dengan sesama pasti 
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akanmeliputi pesan verbal dan nonverbal. Pesan verbal dan nonverbal ini tanpa sadar 
menjadi suatu unsur penting dalam berlangsungnya komunikasi. Proses komunikasi ini 
sudah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat dan juga 
individu. Kehidupan sosial masyarakat pasti akan membentuk karakteristik dan tatanan 
sosial yang bisa menjadi ciri khas masyarakat. Ciri khas masyarakat modern pasti akan peka 
terhadap informasi, karena dengan berkembangnya teknologi dibidang komunikasi membuat 
masyarakat harus selalu mencari informasi yang sedang berkembang. 

Perkembangan informasi yang semakin maju, membuat masyarakat membutuhkan 
informasi.Pertukaran informasi bisa terjadi dimana saja dan kapan saja.Pertukaran informasi 
dan berlangsungya komunikasi oleh para individu pastinya mempunyai wadah untuk saling 
beropini dan berpendapat.Hal ini bisa disebut sebagai ruang publik.Menurut 
JurgenHabermas ruang publik ialah tempat dimana masyarakat atau individu berkumpul dan 
bebas berkomunikasi tanpa ada batasan dan dalam fungsinya ruang publik bisa membuat 
pola berpikir individu berkembang (Habermas, 2008:46).Ruang publik memang membuktikan 
bahwa pertukaran informasi oleh para individu penting dan peran ruang publik sebagai 
wadah atau tempat untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama individu mampu 
menciptakan karakteristik kehidupan sosial individu. Individu dalam ruang publik akan selalu 
membahas hal – hal yang menyangkut kepentingan sosial dan para individu dalam ruang 
publik ini baik sedikit atau banyak pasti selalu memberikan tanggapan terhadap isu-isu yang 
berkembang dimedia massa atau yang sedang hangat diperbincangkan. 

Terciptanya ruang publik dalam kehidupan sosial masyarakat bisa dimana saja, salah 
satunya adalah warung kopi.Warung kopi yang dulunya hanya kedai yang menjual makanan 
dan kopi, kini mulai bergeser dalam fungsinya dan banyak dimanfaatkan masyarakat 
sebagai ruang publik. Menurut JurgenHabermas dalam kajiannya bahwa ruang publik 
sesungguhnya terbentuk dari kedai-kedai minuman dieropa pada abad pencerahan, karena 
tempat-tempat inilah para saudagar dan kelas menengah lainnya memperbincangkan 
masalah apa saja yang dikomunikasikan secara bebas dan tanpa kendala (Habermas, 
2008:167). 

Semua lapisan masyarakat melebur jadi satu dan dengan tujuan yang sama yaitu 
berkomunikasi dan bertukar informasi diwarung kopi. Perkembangan zaman berpengaruh 
penting terhadap pergeseran warung kopi yang kini mulai dimanfaatkan banyak lapisan 
masyarakat sebagai ruang publik. Status sosial para individu ketika diwarung kopi akan 
dilepaskan untuk menyetarakan kedudukan mereka sebagai individu yang bebas.  

Perbincangan diwarung kopi ini memang bervariasi tergantung dari kalangan 
masyarakatnya.Pertukaran informasi yang terjadi ini membuat masyarakat yang 
memanfaatkan warung kopi sebagai ruang publik dapat saling berdiskusi berbagai macam 
hal.Menjamurnya warung kopi ini terjadi dikota Gresik. Kota Gresik yang terkenal dengan 
banyakknya warung kopi pasti memperbicangkan isu-isu yang sedang 
berkembang.Menjamurnya warung kopi yang terdapat disudut-sudut kota Gresik 
memperlihatkan bahwa masyarakat kota Gresik gemar akan nongkrong diwarung kopi hal ini 
memang sudah menjadi fenomena yang ada.  

Pertumbuhan industri yang ada dikota Gresik membuat lahan untuk berkumpul dan 
berinteraksi dengan sesama sangat minim, maka dari itu masyarakat Gresik memanfaatkan 
warung kopi sebagai wadah untuk bersosialisasi. Masyarakat kota Gresik yang selalu 
berkumpul dan berkomunikasi diwarung kopi merasa sangat santai dan nyaman dengan 
suasana warung kopi dan membuat proses komunikasi lebih kondusif. Warung kopi yang 
banyak dikota Gresik memang ramai pengunjung dan tegantung lokasi warung tersebut, 
karena lokasi dan suasana sangat menentukan banyakknya pengunjung. Warung kopi juga 
dimanfaatkan sebagai base camp suatu organisasi dan juga komunitas yang ada di kota 
Gresik, bahkan menjelang pemilu warung kopi dikota Gresik dijadikan media kampanye bagi 
sebagian caleg untuk menempelkan atribut partai dan bersosialisasi dengan masyarakat. 

Warung kopi yang menjadi tempat untuk berkumpul dan berkomunikasi dengan 
sesama, ini memperlihatkan bahwa warung kopi bisa menjadi ruang publik yang mampu 
membentuk kesetaraan diberbagai lapisan masyarakat kota Gresik dan mampu memberikan 
kebebasan berekspresi dalam berkomunikasi, kemudian bisa menjadi tempat 
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bertukarnyainformasi dimasyarakat kota Gresik.Dengan demikian penelitian bertujuan untuk 
mengungkap dan menjelaskan bagaimana fungsi dan peran warung kopi sebagai ruang 
public bagi masyarakat lokal. 

 
 

PEMBAHASAN 
 
Warung Kopi Sebagai Ruang Publik 

Hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 18 april hingga 16 mei 2014 
yaitu tentang bergesernya fungsi warung kopi yang dulunya hanya kedai – kedai biasa dan 
lebih cenderung menjual makanan dan minuman kini mulai mengalami perubahan. 
Perubahan ini di dasarkan pada kondisi masyarakat yang butuh suatu wadah atau tempat 
yang memang bisa menciptakan kondisi yang santai dan kondusif saat berkomunikasi. 
Warung kopi yang ada di kawasan kota Gresik kini menjadi alternatif bahkan menjadi suatu 

ruang yang mampu menjadi wadah masyarakat Gresik untuk berkomunikasi dan 
berinteraksi. Kebebasan berpendapat dalam warung kopi ini terlepas dari suatu hal yang 
sifatnya birokrasi (ada ketentuan) karena dalam warung kopi semua tingkatan masyarakat di 
sini sama dan tidak ada batasan di dalamnya, sehingga baik dari kalangan atas, menengah, 
ke bawah membaur menjadi satu dan ada kesetaraan di dalam warung kopi. 

Pergeseran fungsi warung kopi di kawasan kota Gresik ini sesuai dengan teori yang 
di cetuskan oleh Jurgen Habermas. Menurut JurgenHabermas dalam kajiannya bahwa ruang 
publik sesungguhnya terbentuk dari kedai-kedai minuman dieropa pada abad pencerahan, 
karena tempat-tempat inilah para saudagar dan kelas menengah lainnya memperbincangkan 
masalah apa saja yang dikomunikasikan secara bebas dan tanpa kendala (Habermas, 
2008:167). 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti selama ini obyeknya adalah warung kopi 
Giras cak Pono yang ada di jalan proklamasi Gresik dan Warung kopi cak Hajir yang ada di 
jalan sunan Giri daerah Sidomukti. Dari 2 obyek ini peneliti dapat mengamati perilaku 
masyarakat yang memang sering memanfaatkan warung kopi sebagai tempat dimana 
mereka bebas berpendapat dan bebas berkekspresi sehingga tidak ada batasan – batasan 
sosial di dalam warung kopi. 

Warung kopi yang mengalami pergeseran fungsi ini memang bisa di katakan sebagai 
salah satu fenomena yang terdapat di kota Gresik karena banyakknya industri yang berpusat 
di kota Gresik membuat masyarakat kekurangan tempat untuk berinteraksi bahkan bisa 
dikatakan kalau warung kopi adalah salah satu elemen penting dalam tatanan kehidupan 
sosial masyarakat Gresik. Kalangan masyarakat yang sangat beragama di kota Gresik baik 
penduduk yang berstatus sebagai pendatang dan juga penduduk asli Gresik semuanya 
berkumpul di berbagai warung kopi yang ada di sekitar kawasan kota Gresik. 

Hasil observasi peneliti selama ini memang menunjukkan sisi lain warung kopi yang 
dulunya hanya sebagai kedai yang menjual makanan dan minuman kini di manfaatkan 
berbagai kalangan di kawasan kota Gresik sebagai ruang publik. Tempat yang menjadi 
wadah sosial masyarakat untuk berinteraksi dan bebas berkomunikasi dengan sesama agar 
memenuhi kebutuhan sosial yang memang menjadi sifat asli manusia yaitu mahkluk sosial 
yang tidak bisa hidup sendiri dan butuh interaksi. 

 
Warung Kopi Sebagai Ciri Ruang Publik Menurut Jurgen Habermas 

Ciri ruang publik menurut Jurgen Habermas dilihat dari kaum Borjuis yaitu ruang 
publik Borjuis pertama-tama dapat dimengerti sebagai lingkup orang-orang privat yang 
berhimpun membentuk suatu publik. Ruang publik menjadi tempat pengeraman kegelisahan 
politis warga yang menghendaki perubahan. Ketiga, ruang publik itu sendiri menjadi mediasi 
antara isu-isu privat para individu di dalam kehiidupan keluarga, bisnis dan sosial mereka, 
maka dikotomi antar borjuis (anggota kelas ekonomi) dan citizen (anggota komunitas politik) 
diatasi lewat kepentingan-kepentingan publik. (Hardiman, 2010:86). 

Pengamatan peneliti jika di bandingkan dengan warung kopi yang ada di kawasan 
kota Gresik memang ada kesamaan tapi tidak di pungkiri juga ada beberapa perbedaan 
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yang mendasar. Persamaan dari ruang publik borjuis dengan kondisi warung kopi yang ada 
di kawasan kota Gresik di titik beratkan peneliti pada variasi pengunjung dan juga 
kepentingan yang mendasari berbagai kalangan untuk berkumpul dan membahasnya 
bersama-sama secara bebas. Perbedaan dengan ruang publik Borjuis yaitu jika di kalangan 
Borjuis pada saat itu tergolong lebih privat sedangkan di kawasan kota Gresik warung kopi 
yang kini mulai bergeser fungsinya sebagai ruang publik tidak terprivat karena bisa di 
manfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. 

Peneliti membandingkan ciri ruang publik antara Borjuis dan kondisi warung kopi 
yang ada di kawasan Gresik ini menjadi suatu proses perkembangan ruang publik yang dulu 
di teliti oleh Jurgen Habermas dan kemudian oleh peneliti bandingkan dengan kondisi 
warung kopi yang ada di kawasan kota Gresik yang kini dapat di golongkan sebagai ruang 
publik yang mampu mewadahi proses interaksi masyarakat dengan berbagai kepentingan 
yang mampu dikomunikasikan secara bebas dan mempunyai manfaat. 
 
Tindakan Komunikatif 

Tindakan komunikatif adalah salah satu unsur ruang publik yang menjadi komponen 
utama dalam penelitian Jurgen Habermas. Tindakan komunikatif merupakan unsur yang 
selalu ada dalam ruang publik karena dengan unsur ini ruang publik akan terlihat sebagai 
tempat yang mampu menciptakan suasana santai dan memberikan kebebasan berpendapat 
bagi individu yang sedang berada di dalamnya. 
(Fahmy.2012.http://fahmyzone.blogspot.com/2013/04/teori-tindakan-komunikasi-jurgen.html) 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti Tindakan komunikatif ini mampu 
memberikan dampak yang baik terhadap kondisi ruang publik yang sedang di kaji oleh 
peneliti yaitu warung kopi. Tindakan komunikatif mampu menginterpretasikan kondisi 
masyarakat yang dalam proses komunikasi. Tindakan komunikatif yang di kaji oleh Jurgen 
Habermas mampu memberikan gambaran baru terhadap perkembangan sosial masyarakat 
dan mampu mengurangi hal-hal yang menjadi hambatan dalam ruang publik terutama di 
warung kopi. 

 
Unsur – Unsur Yang Menjelaskan Tentang Kondisi Warung Kopi 
1. Potret  

Potret adalah gambaran umum yang menjelaskan keadaan sebenarnya. Peneliti 
dengan ini ingin menggambarkan dan memaparkan bagaimana pandangan masyarakat 
yang tentang kondisi warung kopi yang ada di Gresik. Warung kopi yang kini tidak hanya 
sebuah kedai tetapi mempunyai nilai – nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Hasil dari 
observasi dan wawancara peneliti menyimpulkan bahwa warung kopi di kawasan kota 
Gresik memang mempunyai manfaat positif diantaranya yaitu sebagai wahana sosial dan 
kita bisa belajar berososialisai ketika berada di warung kopi, sehingga ada proses 
komunikasi yang kita bangun dengan berbagai kalangan masyarakat dari seluruh elemen 
yang ada di warung kopi. Nongkrong di warung kopi sudah jadi kebiasaan warga Gresik 
bahkan bisa mengarah kebudaya dan di warung kopi kita bisa bebas berkomunikasi dan 
berinterkasi tanpa ada batasan. 
 
2. Partisipan (Pengunjung) 

Partisipan dalam hal ini adalah pengunjung warung kopi yang ada di sekitar kawasan 
kota Gresik. Warung kopi adalah tempat berkumpulnya seluruh lapisan masyarakat kota 
Gresik dari kalangan atas hingga kalangan biasa semuanya berkumpul menjadi satu dan 
membaur tanpa ada batasan di dalamnya. 
 Hasil dari penelitian ini bahwa kalangan yang berukunjung di warung kopi di sekitar 
kawasan kota Gresik sangat bervariasi dari kalangan atas hingga kalangan biasa dan dari 
berbagai stastus sosial yang ada di masyarakat Gresik. 
 
3. Isu 

Isu yang diperbincangkan di warung kopi memang sangat bervariasi dan tergantung 
kalangan mana saja yang berkunjung karenakalangan menentukan perbicangan. 



75 

 

Perbicangan bisa sangat berkualitas dan edukatifketika para pengunjung membahas 

masalah-masalah sosial yang memang butuh pemecahan dan solusi di dalamnya.Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu isu yang dijumpai saat di warung kopi yaitu isu 
politik, isu gadget, isu sosial, isu olahraga, ada juga isu tentang bisnis. Isu tersebut keluar 
secara spontan dan tergantung dari kalangan mana yang memanfaatkan warung kopi 
sebagai tempat berinterkasi masyarakat Gresik. 

 
4. Atmosfer (suasana) 
 Observasi peneliti selanjutnya tentang atmosfer (suasana) yang tercipta di warung 

kopi. Berdirinya berbagai warung kopi yang ada di kawasan kota Gresik ini memang sudah 
menciptakan suasana santai, akrab dan membaur. Para pengunujung dan penjaga warung 
kopi juga punya cara sendiri dalam menciptakan suasana enjoy (santai) ketika di warung 
kopi. 
 
5. Bahasa 

Bahasa memang hal yang tidak bisa di pisahkan lagi dari komunikasi hal ini juga 
terjadi dalam proses komunikasi yang terjadi dalam obrolan di warung kopi. Hasil observasi 
peneliti dari tanggal 18 april sampai 16 mei 2014 memaparkan bahwa bahasa yang dipakai 
masyarakat Gresik ketika berkomunikasi di warung kopi kebanyakan menggunakan bahasa 
jawa biasa sehari-hari dan ada juga campuran bahasa indonesianya karena tergantung 
siapa pengunjungnya. 

 

 
SIMPULAN 
 

Dilihat fungsinya warung kopi di kawasan kota Gresik kini mulai mengalami 
pergeseran menjadi fungsi ruang publik yang membuat masyarakat Gresik bebas 
berpendapat dan bebas berekspresi tanpa ada batasan di dalamnya, hal ini terlihat dari 
observasi peneliti dengan 2 obyek warung kopi dan para informan kunci yang memaparkan 
fenomena yang sedang dikaji oleh peneliti. 

Sedangkan apabila dilihat dari potret, warung kopi yang ada dikawasan Gresik 
memang sangat bervariasi dan nongkrong di warung kopi memang sudah menjadi budaya 
masyarakat Gresik. Warung kopi mempunyai sisi positif yaitu sebagai tempat edukasi sosial 
meskipun berbentuk kedai sederhana tetapi mampu menciptakan suatu kesetaraan 
masyarakat di dalamnya. 

Partisipan yang ada di warung kopi kawasan kota Gresik jika dilihat dari observasi 
peneliti di warung kopi Giras dan Cak Hajir bervariasi baik dari kalangan masyarakat biasa, 
mahasiswa, dokter, General Manager, wiraswasta, karyawan perusahaan, sales, polisi, 
satpol PP, pekerja sosial dan status sosial lainnya. Semua kalangan membaur menjadi satu 
dalam warung kopi yang membuat semua kalangan tingkatannya sama. 

Isu yang sering diperbincangkan ketika di warung kopi cak Hajir dan warung kopi 
Giras adalah tentang pemilu, politik, gadget, isu sosial dan isu yang sedang berkembang di 
media massa. Semua isu ini bisa dibahas tergantung kalangan mana yang membuka topik 
perbincangan dan isu yang dibahas di warung kopi biasanya muncul secara spontan. 

Atmosfer yang terbentuk ketika berada di warung kopi Cak Hajir dan warung kopi 
Giras ini sangat santai dan diselingi candaan khas para pengunjung. Para pengunjung 
biasanya duduk memesan kopi dan menyalakan rokok kemudian memulai obrolan santai. 
Ada juga yang mengobrol dengan menciptakan suasana dengan bermain catur dan bermain 
kartu agar obrolan mereka tidak jenuh. Pengunjung juga mengkondisikan dirinya dengan 
duduk mengangkat kaki diatas kursi agar merasa nyaman saat berkomunikasi dengan 
sesama.. 

Bahasa yang di gunakan ketika berkomunikasi di warung kopi yaitu bahasa jawa 
keseharian karena notabendnya masyarakat Gresik kebanyakaan orang jawa dan ada juga 
yang diselingi dengan bahasa indonesia ini tergantung dengan siapa para pengunjung ini 
berkomunikasi. 
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Dengan demikian obyek warung kopi Cak Hajir dan warung kopi Giras sudah bisa 
mewakili kondisi warung kopi yang ada di kawasan kota Gresik yang memang berfungsi 
sebagai media ruang publik masyarakat Gresik. 
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