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KATA PENGANTAR

M adura, adalah salah satu etnis di Indonesia dan merupakan kelompok 
suku terbesar ke tiga di Indonesia. Madura merupakan pulau yang 

besarnya menurut sumber yaitu 5.250Km2.  Kepulauan Madura terletak 
di ujung Timur Provinsi Jawa Timur yang dipisahkan oleh selat Madura. 
Adapun selat tersebut sebagai pemisah secara geografi s dan secara sosiologis 
merupakan salah satu  penyebab perbedaan orang Madura dengan orang 
Jawa, seperti perbedaan bahasa, adat istiadat dan budaya. Karakter sosial 
dan watak orang Madura dalam memegang teguh adat istiadat dan tradisi 
setempat memiliki perbedaan dibandingkan dengan orang Jawa pada 
umumnya. Masyarakat Madura, diketahui selain dikenal sebagai masyarakat 
yang taat dan patuh terhadap ajaran agama Islam juga berpegang teguh 
terhadap tradisi dan adat istiadat.

Masyarakat Madura dikenal memiliki budaya yang khas, unik, 
stereotipikal, dan stigmatik. Identitas budayanya dianggap sebagai deskripsi 
dari generalisasi jati diri individual maupun komunal etnik Madura dalam 
berperilaku dan berkehidupan. Kehidupan mereka di tempat asal maupun 
di perantauan kerapkali membawa dan senantiasa dipahami oleh komunitas 
etnik lain atas dasar identitas kolektifnya. 

Masyarakat Madura mempunyai corak budaya yang beragam. Ada dua 
jenis lapangan pekerjaan dominan yang mempengaruhi cara berpikir dan 
bertingkah laku orang Madura, yaitu budaya nelayan dan budaya petani. 
Kedua jenis lapangan pekerjaan itu yang mempengaruhi watak dan etos 
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budaya orang Madura yang bertemperamen keras dan suka bersaing. Seperti 
sektor nelayan jelas bahwa dunia yang mereka hadapi samudra yang luas, 
sehingga untuk menaklukkannya dalam mencari hasil laut harus dengan 
perjuangan yang keras pula. Begitu juga dalam bidang pertanian, untuk 
mendapatkan hasil juga harus bekerja keras karena tanah di sana pada 
umumnya berupa batu kapur.

Madura dapat dikatakan identik dengan Islam. Islam pada masyarakat 
Madura dapat dikatakan telah mendarah daging yang berfungsi sebagai inti 
kebudayaan yang memuat ajaran moral dan etika pada masyarakat Madura. 
Namun demikian tidak semua kebudayaan Madura dapat diidentikkan 
dengan Islam. Islam mempengaruhi masyarakat dan budaya Madura dalam 
banyak hal. Salah satu bentuknya adalah rasa hormat yang tinggi kepada kiai 
(keaye). Kiai menempati posisi sentral dalam bidang agama di Madura. Gelar 
kiai hanya diberikan pada orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi dan 
dianggap berjasa dalam dakwah. Mengaji merupakan hal kemampuan yang 
‘harus’ dimiliki oleh orang Madura. Ungkapan “Ngaji reya bende akherat” 
(mengaji sebagai modal akhirat) menempatkan guru ngaji/agama dan 
institusi pondok pesantren menjadi tumpuan dalam mempelajari agama 
Islam 

Kekuasaan kiai sebagai tokoh agama terlihat jelas pada ungkapan 
“Buppa’ Babbu’ Guru’ Rato” menempatkan kiai lebih tinggi dibandingkan 
pemerintah. Pada kasus Suramadu contohnya, betapa tarik-menarik antara 
kiai dan pemerintah telah membuat ‘kissruh’ pelaksanaan pembangunan 
jembatan tersebut. Ulama atau kiai tidak hanya memiliki pengaruh berdasar 
alasan historis, namun juga kondisi ekologi (tegal) dan struktur pemukiman 
yang ada. Kiai memiliki kekuasaan yang kuat karena berada pada pusat 
orientasi keagamaan dan sosial (Subaharianto, 2004:51). 

Mayoritas (60,4%) kasus carok terjadi karena rasa malu yang terkait 
dengan masalah perempuan, sehingga jika orang lain terkait dengan urusan 
perempuan, maka hal tersebut dianggap menginjak-injak harga dirinya, 
dan hanya ada satu jalan dalam memperbaiki harga diri: carok. Tindakan 
carok yang dilakukan karena motif pelecehan istri tidak hanya mendapatkan 
izin sosial, tetapi juga dorongan dari lingkungan sekitarnya. Dari apa yang 
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terurai diatas secara spesifi k tampak bahwa orang Madura sebagai etnis yang 
berwatak keras, kasar, suka carok, tempramental dan fanatik terhadap agama.

Adapun struktur ekologis wilayahnya yang tandus dan tidak produktif 
telah menyebabkan masyarakatnya mengalami kemiskinan sosial-ekonomi. 
Di samping memang adanya pengalaman masyarakat Madura di masa 
kapitalisme kolonial yang mengalami proses eksploitasi dan dehumanisasi. 
Kenyataan ini melahirkan perilaku kriminal di tengah masyarakat. Di sinilah 
blater muncul. Dalam konsepsi masyarakat Madura, blater adalah orang yang 
memiliki kemampuan olah kanuragan, dan kekuatan magis yang (biasanya) 
mereka gunakan dalam tindak kriminal. Bagi masyarakat Madura sendiri, 
ada dua pandangan mengenai sosok blater ini. Ada blater yang memberikan 
perlindungan keselamatan secara fi sik kepada masyarakat, berperilaku sopan 
dan tidak sombong. Namun, ada juga blater yang disebut “bajingan” karena 
tidak menjalankan peran sosial yang baik di masyarakat.

Menghadapi realitas sosial budaya ini maka tiada lain yang dapat dan 
harus dilakukan oleh orang Madura adalah segera melakukan revitalisasi 
nilai-nilai budaya Madura. Untuk melakukan upaya ini tentu tidak terlalu 
sulit oleh karena para seniman, budayawan, pakar budaya, akademisi  serta 
orang-orang yang mempunyai perhatian terhadap budaya Madura secara 
bersama-sama dapat berperan dan berfungsi sebagai penggali dan penyusun 
kembali secara sistematis dan komprehensif nilai-nilai budaya Madura yang 
tidak kalah adhi luhung-nya dengan nilai-nilai budaya Jawa. Sebab, tidak 
mustahil banyak nilai-nilai budaya tersebut selama ini masih “terpendam” 
atau sangat mungkin sudah mulai “terlupakan”.

Jika semuanya ini benar-benar dilakukan maka nilai-nilai luhur budaya 
Madura akan tetap eksis dan mengemuka sebagai referensi utama bagi setiap 
orang Madura dalam hal berpikir, bersikap, dan berperilaku. Lebih-lebih 
ketika mereka harus membangun dan menjalin interaksi sosial dengan 
orang-orang di luar kebudayaan Madura.

Dengan demikian stigma yang selama ini melekat lambat laun akan 
terhapus, sehingga masyarakat dan kebudayaan Madura tidak akan lagi 
termarginalkan. Bahkan, ke depan tidak tertutup kemungkinan pada suatu 
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saat masyarakat dan kebudayaan Madura justru akan muncul sebagai salah 
satu alternatif referensi bagi masyarakat dan kebudayaan lain.

Menyikapi persoalan demikian, tidak seharusnya kita berpangku 
tangan melihat kenyataan yang sebenarnya. Yang perlu dilakukan saat ini 
adalah reaktualisasi untuk mengembalikan kepercayaan orang-orang di luar 
Madura tentang kesan negatif orang Madura. 

Meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai moral dalam 
kehidupan. Tak dapat dipungkiri, bahwa moral dalam sendi-sendi kehidupan 
menempati posisi yang sangat vital dan strategis. Karena dari sekian 
banyaknya persoalan kehidupan tidak lepas dari peran moral di dalamnya. 
Kita tidak dapat membayangkan, apa yang akan terjadi dalam hidup ini 
kalau kemudian moral dikesampingkan dan diabaikan oleh orang. Tentu saja 
malapetaka akan menimpa kehidupan manusia secara keseluruhan. Karena 
itu, moral menjadi sebuah tonggah kemajuan bangsa dan kebaikan bagi 
masyarakatnya. Jika moral tidak menjadi landasan dalam kehidupan, maka 
kita akan menunggu kehancuran kehidupan ini.

Kembalinya citra positif orang Madura, pada akhirnya akan 
memberikan secercah harapan bagi perkembangan Madura di masa depan. 
Sehingga dambaan untuk membawa Madura ke arah kemajuan dapat 
menjadi kenyataan. Begitu juga potensi yang ada di Madura, yang perlu 
dikembangkan lebih lanjut, agar peningkatan sumber daya manusia yang 
berkualitas benar-benar mampu memberikan nilai-nilai positif bagi orang-
orang Madura sendiri.

Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman sejawat 
dosen prodi Ilmu Komunikasi atas kontribusinya, mudah-mudahan kita 
bisa memberikan yang terbaik untuk kemajuan dunia pendidikan, khusunya 
Madura.  Semoga buku ini memberikan manfaat untuk kita semua. 

Bangkalan, Maret 2020
Kaprodi Ilmu Komunikasi, FISIB UTM

Bani Eka Dartiningsih
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PENGGALIAN KEARIFAN LOKAL 
DALAM SIKLUS HIDUP PEREMPUAN 

MADURA

 Nikmah Suryandari, Farida Nurul Rahmawati, Netty Dyah Kurniasari 

Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya
Universitas Trunojoyo Madura

 PENDAHULUAN 

Tulisan ini adalah bagian dari hasil penelitian yang telah dilakukan beberapa 
tahun lalu dengan tema tentang kearifan lokal Madura. Salah satu yang akan 
dijelaskan disini adalah tentang kearifan lokal Madura pada tiap siklus hidup 
perempuan di wilayah ini. 
Perempuan Madura memiliki posisi strategis dan urgen dalam tata kehidupan 
masyrakat Madura. Hal ini tidak mengehrankan karena perempuan madura 
adalah salah satu simbol prestise bagi kaum laki-laki. 

Karakterisik perempuan Madura ini merupakan ciri dari bentuk 
aktualisasi penerapan nilai nilai  kearifan lokal yang melekat dalam siklus 
kehidupan perempuan madura melalui budaya tradisi nenek moyang yang 
memang telah diajarkan sejak kecil dalam keluarga madura. Dari penggalian 
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kearifan lokal yang melekat pada siklus hidup perempuan Madura ini 
diketahui bahwa karaktersitik perempuan madura yang terbentuk dari 
pelaksanaan ajaran nenek moyang ini   tidak bisa dilepaskan dari sistem 
budaya partiarki. Bagaimanakah kearifan lokal di Madura yang melekat pada 
perempuan di wilayah ini?

 TINJAUAN PUSTAKA 

 ( Kearifan lokal

Kearifan lokal, atau dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai 
kebijaksanaan setempat “local wisdom” atau pengetahuan setempat “local 
knowledge” atau kecerdasan setempat “local genious”, merupakan pandangan 
hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan yang berwujud 
aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam menjawab berbagai 
masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. (Sumintarsih, 1993: 5).

Tim G. Babcook menyebutkan kearifan lokal adalah pengetahuan dan 
cara berpikir dalam kebudayaan kelompok manusia, yang merupakan hasil 
dari pengamatan kurun waktu yang lama. Kearifan berisi suatu pandangan 
hidup masyarakat berkaitan tentang struktur lingkungan, bagaimana 
lingkungan berfungsi, bagaimana reaksi alam atas tindakan manusia, dan 
hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya (Manan dan 
Nur Arafah, 200)

 ( Perempuan Madura

Menurut John Haba (dalam Abdullah [eds], 2008:7-8) kearifan lokal 
merupakan bagian dari konstruksi budaya. Kearifan lokal mengacu pada 
berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, 
dan merupakan elemen penting untuk memperkuat kohesi sosial di antara 
warga masyarakat.  Secara umum, kearifan lokal memiliki ciri dan fungsi 
berikut ini.  (1) Sebagai penanda identitas sebuah komunitas. (2) Sebagai 
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elemen perekat kohesisosial. (3) Sebagai unsur budaya yang tumbuh dari 
bawah, eksis dan berkembang dalam masyarakat; bukan unsur budaya 
yang dipaksakan dari atas. (4) Berfungsi memberikan warna kebersamaan 
bagi sebuah komunitas. (5) Dapat mengubah pola pikir dan hubungan 
timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas common 
ground. (6) Mampu mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi 
dan mekanisme bersama untuk mempertahankan diri dari kemungkinan 
terjadinya gangguan atau  pengrusakan solidaritas kelompok sebagai 
komunitas yang utuh dan terintegrasi. 

Dari paparan di atas dapat dipahami, bahwa kearifan lokal adalah 
seluruh gagasan, nilai, pengetahuan, aktivitas, dan benda-benda budaya 
yang spesifi k dan dibanggakan yang menjadi identitas dan jati diri suatu 
komunitas atau kelompok etnis tertentu. Kearifan lokal perempuan Madura 
yang berkaitan dalam hasil penelitian ini yakni kerja keras, etos kerja tinggi 
dengan semangat pengabdian pada keluarga .

 PEMBAHASAN 

Kearifan local adalah sikap dan pandangan hidup serta berbagai pola 
kehidupan yang diwujudkan dalam aktivitas keseharian yang dilakukan oleh 
masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan 
kebutuhan mereka didalam masyarakat.(Rifai, 2005)

Dalam siklus hidup perempuan Madura, terdapat beragam aktivitas 
keseharian yang dilakukan masyarakat Madura dalam menjawab berbagai 
masalah tersebut.   Aktivitas keseharian ini menjadi kearifan local yang sejak 
dini sudah diajarkan keluarga Madura khususnya ibu dan nenek ke anak 
perempuan mereka.  Secara garis besar terdapat 3 konsep  sikap dan perilaku 
yang harus dilakoni perempuan Madura yakni adhandhen, arembhi’ dan 
amasak (merawat diri, merawat anak / keluarga, dan memasak). Tiga konsep 
ini terwujud dalam aktivitas keseharian yang dilakukan oleh masyarakat 
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lokal Madura dan diajarkan secara turun temurun pada perempuan Madura 
sejak remaja. 

 ( Kearifan Lokal  Perempuan Madura yang Melekat Sejak 
Remaja

Remaja adalah fase penting dalam kehidupan perempuan, termasuk di 
Madura. Dalam menghadapi masa remaja, perempuan Madura memegang 
teguh nasehat dan petuah dari orang tua maupun kerabat yang lebih 
berpengalaman. Beragam kearifan local diajarkan khususnya pada remaja 
putri untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan berumah tangga 
kelak.  Pada fase ini perempuan Madura sudah mulai menerapkan kearifan 
local Adhandhen dan amasak (merawat diri dan memasak)

Remaja putri Madura yang telah dianggap dewasa dengan ditandai 
datangnya haid, mendapat wejangan dan nasehat-nasehat yang berkaitan 
dengan tugas dan kewajiban perempuan. Perempuan yang telah dewasa 
harus lebih berhati-hati dalam menjaga dirinya, karena kalau terjadi sesuatu 
terhadap perempuan, hal itu berkaitan dengan harga diri dan martabat 
keluarga. Berbagai nasehat kerap disampaikan untuk mempersiapkan putri 
dalam keluarga ini menyongsong kehidupan berumah tangga kelak .

Di awal  haid remaja putri Madura dilakukan  upacara slametan 
dengan tajin yang bertujuan menolak bala dan agar dalam perjalanan hidup 
ke depan setelah dewasa selalu mendapat keselamatan. Perempuan yang 
mendapat haid pertama tidak boleh melepas sandal meskipun didalam 
rumah, hal ini ditujukan untuk mengurangi resiko terkena kotoran yang 
bisa menimbulkan masalah bau tidak sedap . Ketika selesai haid, perempuan 
Madura disarankan untuk mandi dengan air bunga setaman untuk menjaga 
kesegaran, kebugaran, dan keharuman tubuhnya. Perempuan Madura juga 
tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi pisang hijau, nanas dan timun karena 
ketiga buah tersebut dianggap tidak bagus bagi organ kewanitaaan.

Nasehat-nasehat dan petuah penting juga berikan kepada perempuan 
Madura yang akan menikah. Nasehat tersebut antara lain seorang perempuan 
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harus menjadi makmum bagi suaminya. Istri harus benar-benar berbakti 
pada suami karena suami adalah kepala keluarga, imam dan menjadi 
panutan bagi istrinya. Dalam kepercayaan perempuan Madura, istri harus 
tunduk patuh pada suami di semua hal, baik ketika beraktifi tas di ranah 
domestik maupun publik. Perempuan Madura harus selalu meminta ijin 
dan restu suami ketika akan melakukan seluruh aktifi tasnya, karena dalam 
pandangan mereka, ketika perempuan yang sudah menikah melakukan 
sesuatu tanpa ijin suami, berarti mereka sudah berani “melangkahi” suami, 
dan hal ini dianggap tabu .

Dalam hal perawatan diri, perempuan Madura diharuskan rajin 
merawat diri dan tubuhnya agar nanti setelah berumah tangga  dapat 
membahagiakan suaminya. Perawatan tubuh perempuan Madura menjelang 
pernikahan juga mendapat perhatian khusus. Perempuan Madura disarankan 
mulai melakukan perawatan tubuh baik melalui perawatan luar maupun 
dari dalam. Perawatan tersebut dilakukan sebagai upaya mempersiapkan 
perempuan menjadi seorang istri yang nantinya harus melayani suami 
sebagai bentuk pengabdiannya. 

Karakteristik perempuan madura  juga terlihat dari bentuk  pengabdian 
mereka pada keluarga (suami) yang mencakup penyelesaian tugas tugas 
kerumahtanggan secara total (memelihara anak-suami, memasak dll), 
dan perawatan diri sebagai bentuk pelayanan pada suami serta  juga rasa 
religiusitas yang tinggi. Karakteristik ini makin kental terlihat  dengan kultur 
madura yang mewariskan ajaran atau nasehat berupa dogma dogma seperti :  
suami sebagai imam, jangan kurang ajar pada suami,  anak diajari tata krama 
sesuai budaya Madura dan menempatkan  ajaran agama sebagai tuntunan . 

 ( Kearifan Lokal  Perempuan Madura dalam Fase Hidup sebagai 
Istri

Bagi laki-laki Madura, perempuan mendapat tempat tertinggi, karena dari 
perempuanlah kaum pria di Madura menjadi lebih bersemangat, dan dari 
kaum perempuan pula harga diri laki laki madura dipertaruhkan. 
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Dalam hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri di 
Madura, istri adalah milik suami sepenuhnya. Perkawinan seperti ini 
menurut Scanconi dalam Ihromi (Ihromi, 1999: 100 ) istri dikenal 
sebagai  owner property.  Dalam pola perkawinan owner property, istri adalah 
milik suami, sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas suami 
adalah mencari nafk ah dan tugas istri adalah menyediakan makanan untuk 
suami dan anak-anak dan menyelesaikan tugas rumah tangga yang lain karena 
suami telah bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Suami 
adalah “bos” dan istri harus tunduk padanya. Bila terjadi ketidaksepakatan, 
istri harus tunduk pada suami. Dengan demikian akan tercipta kestabilan 
dalam rumah tangga. (T.O. Ihromi,1999 :100)

Perempuan menjadi ’milik’ si suami sepenuhnya, berada di bawah  
pengawasannya. Kepemimpinan mutlak ada di tangan suami (laki-laki). 
Laki-  laki lah yang berhak menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak 
boleh  dilakukan oleh perempuan karena perempuan adalah miliknya. 
Karena perempuan menjadi pusat harga diri laki-laki, maka perempuan 
menjadi  makhluk yang terproteksi, diawasi, dan dimiliki oleh laki-laki. Hal 
ini bahkan telah menjadi sistem dalam budaya yang berlaku di madura, 
termasuk di dalamnya adalah sistem tata kelola tempat tinggal.  

Dalam tata kelola tempat tinggal , perempuan memiliki ruang khusus 
yakni rumah sebagai tempat perempuan. Peruntukan rumah adalah untuk 
ditinggali oleh kelompok perempuan. Rumah dihuni oleh perempuan 
dan anak-anak kecil, laki laki dewasa memiliki ruang yang berada di luar 
dan sifatnya sangat umum seperti misalnya langgar. Rumah adalah milik 
perempuan, keluarga memiliki kewajiban untuk membuatkan rumah bagi 
anak perempuan.

Menerima tamu laki laki dalam tanean juga tidak terlalu umum apabila 
dalam tanean tersebut tidak ada laki laki sama sekali. Perempuan hanya 
akan menyahut dari dalam dan kemudian tidak menemui tamu tersebut. 
Tamu tidak akan menunggu bila di tanean tersebut juga tidak ada laki laki. 
Hal ini diperkuat oleh pendapat narasumber yang mengatakan bahwa sudah 
menjadi adat kebiasaan di desanya, bila ada tamu maka tamu tersebut tidak 
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akan diperbolehkan dalam tanean, tapi akan dijamu di langgar yang selalu 
ada dalam bangunan tanean lanjang di Madura . Bila ada tamu, apalagi tamu 
laki-laki maka akan diterima di langgar apalagi kalau dalam keluarga tuan 
rumah tidak ada anggota keluarga laki-laki yang telah dewasa. Rumah hanya 
dipakai untuk menerima tamu perempuan. Sementara untuk ruang laki laki 
berada di langgar.  

Fenomena tata kelola tempat tinggal di atas, menunjukkan  kedudukan 
perempuan Madura yang  begitu istimewa. Kedudukan istimewa ini 
sebenarnya merupakan bentuk proteksi, pengawasan, dan pemilikan 
sosok perempuan atas laki laki Madura. Hal ini semua disebabkan karena 
perempuan merupakan symbol harga diri laki laki Madura. Kesejahteraan 
yang terlihat pada diri perempuan Madura merupakan keberhasilan seorang 
laki laki Madura, demikian pula sebaliknya, keterpurukan perempuan 
Madura merupakan kegagalan laki laki Madura. Di sinilah harga diri laki 
laki Madura dipertaruhkan.  Dari realitas diatas terlihat begitu kuatnya 
system budaya partiarki melingkupi masyarakat Madura. 

Budaya patriarki yang menempatkan kedudukan perempuan 
Madura sebagai istri yang berada dalam kepemilikan laki laki, melahirkan 
konsekuensi sikap yang harus dilakukan perempuan Madura sebagai seorang 
istri.  Berdasarkan informasi yang dihimpun  dari informan diketahui bahwa 
sebagai seorang istri, perempuan Madura harus tunduk, patuh, dan wajib 
melayani suami. Seorang istri tabu atau dilarang untuk melihat isi dompet 
suaminya, karena itu menunjukkan ketidaksopanan dan ketidakpercayaan 
istri akan kemampuan suaminya untuk menghidupi diri dan keluarganya. 

Sebagai bentuk pelayanan; seorang istri wajib menyiapkan dan 
menemani suami makan; melakukan semua aktivitas dengan persetujuan 
atau seijin suami, dan bentuk bentuk pelayanan lainnya, termasuk di 
dalamnya pelayanan untuk memuaskan gairah seks suaminya. Dari 
fenomena tersebut tak salah jika masyarakat luar Madura mengenal 
perempuan Madura memiliki daya seks yang  lebih tinggi dari perempuan 
etnis lain. Hal ini disebabkan karena adanya pendidikan seks yang diberikan 
sedari kecil. Anak-anak perempuan usia 12 tahun menjelang pernikahan 
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sudah tahu ramuan-ramuan, serta pola gaya berhubungan seks. Pendidikan 
ini memang sifatnya informal dari nenek atau ibu. Mereka punya konsep 
kering atau basah. Kalau kering itu dianggap sehat, kalau basah atau becek itu 
malah tidak sehat. Jadi perempuan yang akan menikah jangan makan timun 
atau makanan yang mengandung banyak air karena tidak bagus. Jadi daya 
seksnya wajib dijaga

Pada fase perempuan sebagai istri, ada waktu dimana perempuan hamil 
dan melahirkan keturunan. Pada waktu hamil, perempuan Madura akan 
menjalani ritual selamatan sebagai berikut : 1). Empat   bulanan, waktu nya  
turun roh di perut, sehingga dilakukan slamatan dengan dibacakan surat 
Yusuf dan Mariam; 2). Tujuh bulan usia kandungan juga dilakukan  slametan 
yang disebut ritual pellet kandung. Pada saat itu perempuan yang hamil 
dimandikan air bunga dan “nyiram’ sambil didoakan. Selanjutnya ritual  
menginjak telur, dan mengambil sebutir telur digerakkan  dari atas perut 
sampai bawah dengan tujuan agar kehamilan sampai proses melahirkan 
berjalan lancar. 

Dalam masa kehamilan, ada beberapa tradisi yang biasa dilakukan oleh 
perempuan Madura dengan tujuan tertentu, diantaranya adalah: 

1). Ibu hamil minum jamu berupa ramuan  temu  ireng dicampur dengan 
minyak kelapa asli. Ramuan ini dipercaya dapat menghilangkan bau 
(amis) pada bayi yang akan lahir. 

2). Ibu selama hamil minum air kelapa dengan tujuan agar bayi dalam 
kandungan bersih. Ritual ini dilakukan selama 8-9 bulan. 

3). Upacara 3 bulanan, 4 bulanan dan 7 bulanan (pelet kandung)

Dari pemaparan  hasil penggalian kearifan local perempuan Madura 
pada fase menjadi istri ini, terlihat segala upaya baik berupa petuah dan 
larangan dalam menjalani hidup berkeluarga merupakan implementasi 
bentuk pengabdian dan pelayanan perempuan Madura terhadap suaminya. 
Dalam menjalankan kearifan local tersebut, perempuan Madura memilih  
meminum ramuan tradisional Madura atau jamu Madura yang memang 
diyakini mempunyai khasiat untuk itu. 
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Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa jamu yang biasa diminum 
perempuan Madura dalam fase siklus hidupnya sebagai seorang istri baik 
yang bisa dibuat sendiri karena bahannya mudah dicari atau yang dengan 
cara membeli pada industri jamu rumahan. Beberapa ramuan tersebut , 
diantaranya  adalah jamu sari rapet, penyubur kandungan , jamu pasca 
melahirkan , ramuan untuk merapatkan  organ intim perempuan

 ( Kearifan Lokal Perempuan Madura dalam Fase Hidup Sebagai 
Ibu

Selain mengurus rumah tangga, perempuan Madura juga bekerja. Kalau 
misalnya suaminya berlayar, maka istrinya di rumah akan membatik. Inilah 
yang kemudian berkembang jadi seni rupa. Perempuan juga mengukir, 
sebagai aktifi tas seni dan produksi. 

Perempuan dalam kehidupan sosial, masyarakat Madura sebenarnya 
menekankan hidup harmoni. Hal ini bisa dilihat dari ungkapan Rampa’ 
naong beringin korong Anjuran-anjuran untuk saling tolong-menolong 
dan pentingnya solidaritas sosial juga sangat ditekankan seperti ungkapan 
ghu’tegghu’ sabbhu’ atau song-osong lombung.

Pada fase hidup sebagai seorang ibu, perempuan madura dituntut 
melakukan tugas-tugas sebaga ibu rumah tangga termasuk perawatan 
terhadap keluarga seperti anak, suami dan anggota keluarga lainnya. Dalam 
perannya sebagai ibu, perempuan harus mengerti berbagai resep dan ramuan 
untuk perawatan anak maupun keluarga yang lain. 

Perempuan Madura dikenal begitu kuat menjaga rahasia keluarga. Apa 
yang terjadi dalam keluarga sebisa mungkin tidak menjadi perbincangan 
masyarakat luas, jha’ methha’ buri’ etengnga lorong (jangan memperlihatkan 
(maaf ) bokong di jalan raya). Tetapi jika yang disembunyikan adalah 
kejelekan cepat atau lambat toh orang akan tahu juga, sapenter-penterra 
nyimpen babathang paste e kaedhing bauna (bangkai dipendam, baunya pasti 
tercium juga)
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Dalam fase sebagai ibu ini perempuan madura harus memiliki 
pengetahuan mengenai ramuan-ramuan tradisional yang dapat dimanfaatkan 
untuk menjaga kesehatan anggota keluarganya. Ramuan tersebut dapat 
berupa minuman dengan khasiat tertentu, seperti pokak , manfaat tanaman 
di sekitar kita, maupun ramuan tradisional lainnya.

 SIMPULAN 

Kearifan lokal Perempuan Madura melekat dalam siklus hidup perempuan 
Madura mulai dari fase remaja, menjadi istri, dan merawat rumah tangga. 
Dalam ke 3 fase tersebut, kearifan lokal yang ditanamkan nenek moyang 
sejak dini pada perempuan Madura terkungkung dalam hegemoni budaya 
partriarki, sehingga Perempuan Madura tidak merasa bahwa semua itu 
adalah sebuah ketimpangan dan mengakibatkan kurang tumbuhnya jiwa 
entrepreneur di jiwa mereka. Pembatasan aktivitas aktualisasi diri dalam 
bekerja untu tidak boleh melebihi suami membuat etos kerja tinggi perempuan 
Madura hanya sekedar terwujud dalam aktivitas membantu suami bekerja 
bukan sebagai penghasil atau bahkan penyokong perekonomian keluarga. 
Padahal potensi ini sangat kuat dimiliki perempuan Madura. . Hegomi 
budaya patriarki yang melekat pada kearifan lokal  Perempuan Madura 
termanivestasi dalam 3 konsep adhandhen, arembhi’ dan amasak yang 
harus dilakoni oleh seorang Perempuan Madura. Secara garis besar kearifan 
lokal Perempuan Madura yang terlihat dalam siklus kehidupannya dalah 
Perempuan Madura harus bekerja keras, tidak boleh malas, mengabdikan 
hidupnya untuk keluarga dengan cara merawat diri, merawat keluarga.
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 PENDAHULUAN 

Keyakinan masyarakat Madura untuk kesembuhan suatu penyakit dengan 
memakai jasa dukun masih banyak. Berbagai stratifi kasi masyarakat yang 
ada di Madura pernah mengalaminya, baik itu penyakit secara psikis maupun 
penyakit secara fi sik. Mereka sangat percaya bahwa pengobatan dari dukun 
akan memberikan dampak yang lebih baik, dengan pergi kedukun berkali-
kali mereka yakin akan mendapatkan kesembuhan akan penyakit yang 
dideritanya sendiri maupun penyakit yang diderita anggota keluarganya, 
dan tanpa menyadari mereka sudah menghabiskan uang banyak dengan 
hasil yang tidak maksimal yaitu tidak kunjung sembuh. Terutama adalah 
pasien yang sakit psikisnya atau mentalnya. Keluarga sering berpersepsi 
bahwa jikalau ada anggota keluarganya yang berperilaku aneh misalkan saja 
berbicara sendiri, berteriak-teriak, berperilaku kekerasan tanpa ada sebab, 
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menangis sambil tertawa, berjalan tanpa arah dengan mulut komat-kami dan 
perilaku lainnya, keluarga menganggap bahwa anggota keluarganya terkena 
gangguan jin, kesurupan, ketempelan setan, terkena guna-guna, terkena 
santet, dan persepsi lainnya yang menurut mereka benar tetapi menurut 
medis itu salah.   

Pada salah satu desa yang penulis telusuri bahwa di desa tersebut masih 
banyak masyarakat yang pergi ke dukun untuk memberikan pengobatan 
terhadap anggota keluarganya yang telah menderita gangguan jiwa. Tidak 
menutup kemungkinan berbagai daerah yang ada di Pulau Madura ini 
mereka masih mengandalkan pengobatan secara tradisional dengan pergi 
kedukun atau kyai. Desa yang penulis telusuri adalah desa Pasangrahan, di 
desa tersebut terdapat ODGJ sebanyak 4 orang menurut info dari salah satu 
tokoh masyarakat bernama bapak Badrus (hasil wawancara November 2019). 

“di desa ini lumayan banyak bu yang gila, ada 4 orang satunya anak 
orang kaya, dan yang 3 orang itu ekonominya biasa aja, mereka sudah 
pernah dibawah ke pengobatan dukun atau kyai yah diberi minuman-
minuman begitu dengan dibaca-bacain, dan ritual lainnya, dan ada 
juga yang sudah di bawah ke Menur tapi yah gila lagi”.

Adanya 4 orag yang terkena gangguan jiwa ini sebenarnya masalah 
bagi kesehatan jiwa yang ada di desa tersebut, dan masalah juga bagi 
keluarga, masyarakat, dan tentunya pemerintah. Karena ketika orang dengan 
gangguan jiwa itu hanya dirawat sekedarnya saja tanpa edukasi yang benar 
bagi keperawatan keberlanjutan bagi keluarganya mereka akan kambuh dan 
berperilaku yang menyimpang atau bisa disebut masyarakat dengan sebutan 
orang gila suatu label yang sangat kental kepada mereka. 

Padahal sebutan orang gila itu adalah tidak tepat bagi mereka, karena 
mereka adalah orang-orang yang mentalnya terganggu karena berbagai 
faktor yang menyebabkannya. Adanya keberadaan mereka adalah justru 
membuat keluarga, masyarakat setempat, dan pemerintah sangat berperan 
disini seperti dinsos dan dinkes dalam pemulihan kesehatannya. Tidak saja 
berhenti pada waktu tertentu saja tetapi hal ini merupakan pengobatan yang 
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berkelanjutan sampai dipastikan bahwa orang-orang yang terkena gangguan 
jiwa sembuh dan bisa beraktivitas kembali dengan sewajarnya orang normal. 

Minimnya psikoedukasi mengenai penyakit gangguan jiwa yang ada 
di pulau Madura khususnya didaerah-daerah pelosok membuat penulis 
ingin memberikan informasi yang benar tentang pengobatan yang tepat 
dan terapi keberlanjutan terhadap orang-orang yang terkena gangguan 
jiwa atau masyarakat yang sering memberikan label seadanya yaitu “orang 
gila”. Peranan dukun Madura atau disebut kyai yang dianggap benar adalah 
ketika mereka dalam pengobatannya masih mengacu pada unsur dengan 
melibatkan alunan-alunan ayat suci Al Qur’an atau dzikir, sholawatan. 
Hal ini termasuk terapi psikoreligius yang diterapkan pada RSJ. Tetapi jika 
sebaliknya membakar menyan, dan mandi kembang yang dipercaya akan 
menyembuhkan itu adalah keyakinan yang salah. 

Pada penelitian penulis sebelumnya tahun 2018, bahwa traditional 
healing yang ada di desa Wonorejo menurut perawat setempat maupun 
keluarga yang anggotanya terkena gangguan jiwa mereka rata-rata pergi 
kedukun dengan berbagai ritual yang dilakukan dukun tersebut untuk 
mengobati penyakit orang yang terkena gangguan jiwa seperti mandi 
kembang, bakar menyan, memendam ayam, memberikan minuman, dan 
masih banyak ritual lainnya,  yang menurut mereka bisa menyembuhkan 
sakit gangguan jiwa anggota keluarganya, padahal hasilnya nihil dan 
semakin parah. 

Keyakinan-keyakinan dengan melalui pengobatan dukun ini ada, 
karena mereka berpikir bahwa anggota keluarganya kesurupan jin dengan 
perilakunya yang tidak terkendali, padahal hal itu merupakan penyakit 
gangguan jiwa yang memerlukan pengobatan dengan pendekatan biomedic 
dan personalistik, bahkan naturalistik jika itu ada. 

Sebelum pada diskusi atau pembahasan penulis ingin sampaikan 
pemahaman mengenai konsep dukun Madura, orang dengan gangguan jiwa, 
sebagai berikut:
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 ( Dukun Madura

Dukun adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi 
jampi-jampi (mantra, guna-guna, dan sebagainya) (kbbi.web.id), dukun 
Madura adalah orang asli Madura yang disebut ki, kyai, ustadz, orang pintar, 
yang berperan dalam pengobatan penyakit dengan berbagai ramuannya 
dengan maksud untuk menyembuhkan penyakit pasien. 

 ( Orang Dengan Gangguan Jiwa

Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah 
orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang 
termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku 
yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam 
menjalankan fungsi orang sebagai manusia (UU RI No.18 tahun 2014).  

 PEMBAHASAN / DISKUSI 

Pada pembahasan Dukun Madura dan Orang Dengan Gangguan Jiwa, penulis 
memberikan pemahaman yang benar mengenai bagaimana penanganan 
yang baik dan keberlanjutan dengan keberadaan orang-orang yang terkena 
gangguan jiwa pada suatu keluarga dengan mengacu pada penelitian-
penelitian penulis sebelumnya. Tulisan ini bukan hasil penelitian tetapi lebih 
ke pemikiran atau opini untuk memberikan solusi terbaik dalam penanganan 
orang-orang yang terkena gangguan jiwa bukan orang-orang yang kesurupan 
jin seperti anggapan masyarakat yang ada di desa Pasangrahan.

Keberadaan 4 orang dengan gangguan jiwa di desa Pasangrahan adalah 
suatu masalah bersama bagi kesehatan jiwa, siapa yang harus peduli? Yang 
peduli adalah kita semua tanpa terkecuali, khususnya adalah para penggiat 
kesehatan jiwa, pemerhati kesehatan jiwa, sukarelawan jiwa, terapis jiwa, 
psikiater, perawat jiwa, psikolog, dinsos, dinkes, pemerintah, masyarakat 
setempat, para pemangku jabatan, dan tentunya adalah keluarga terdekat 
yaitu keluarga inti yang kesehariannya tinggal bersama penderita gangguan 
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jiwa, dan tentunya bukan dukun dengan segala manteranya yang tidak 
masuk akal.  

 ( Faktor-Faktor yang Menyebabkan Orang Dengan 
Gangguan Jiwa 

Penulis akan memulai dengan pembahasan mengenai apa yang menyebabkan 
orang mengalami gangguan jiwa sehingga hal ini tidak disebut sebagai 
fenomena kesurupan jin dan sejenisnya menurut orang-orang yang kurang 
begitu faham mengenai kesehatan jiwa. Seperti apa yang disampaikan oleh 
salah satu masyarakat desa Pasangrahan bapak Badrus: 

“2 diantaranya itu bu disebabkan oleh keturunan, ya keluarganya dari 
dulu memang ada yang gila jadi yah keturunannya ikut seperti itu, 
sampai sekarang perilakunya Ardi yah seperti orang gila gak pakai 
baju, tertawa, ngobrol sendiri, jalan kesana kemari sampai Kamal juga 
bu pokoknya jalan kemana-mana” (hasil wawancara Bapak Badrus, 
November 2019).

Hasil wawancara dengan bapak Badrus menyampaikan bahwa 4 dari 
orang gangguan jiwa yang ada di desa Pasangrahan Kecamatan Kwanyar 
Bangkalan 2 diantaranya disebabkan oleh keturunan dari keluarganya yang 
menderita gangguan jiwa juga, secara otomatis hal itu menurun kepada 
keturunannya. berperilaku yang tidak normal pada setiap harinya yaitu 
tertawa dan berbicara sendiri, jalan tidak tentu arah atau disebut sebagai 
wandering dalam diagnosis keperawatan jiwa. pada diagnosis kedokteran 
jiwa atau psikiater bahwa tanda-tanda yang dialami mas Ardi adalah 
termasuk diagnosis skizofrenia hebefrenik atau skizofrenia disorganized 
artinya adalah kondisi psikis orang tersebut dengan gangguan jiwa kacau 
balau yaitu berbicara tidak teratur, suka tertawa sendiri, dan jalan tidak tahu 
arahnya, dia berjalan mengikuti mood halusinasinya pada saat itu. 

Fenomena yang disampaikan oleh bapak Badrus adalah fenomena 
gangguan jiwa yang disebabkan oleh faktor somatogenik yang berhubungan 
dengan faktor keturunan, adanya ketidakseimbangan zat-zat neurokimia di 
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dalam otak (Maramis, 1986 :134). Faktor Organobiologi/somatogenik terdiri 
dari:

(1) Nerokimia (misal: gangguan pada kromosom no 21 yang menyebabkan 
munculnya gangguan perkembangan Sindrom Down).

(2) Nerofi siologi (saraf)

(3) Neroanatomi (susunan saraf)

(4) Tingkat kematangan dan perkembangan organik.

(5) Faktor-faktor prenatal dan perinatal.

Faktor somatogenik lebih dipengaruhi faktor keturunan. Pada suatu 
keluarga itu terdapat keturunan yang terganggu jiwanya sehingga anak 
keturunannya mengalami gangguan jiwa pula, dari ibunya, bapaknya, 
anak-anaknya semua, sampai pada cucu-cucunya sehingga hal ini memang 
butuh perhatian khusus dari pihak setempat, jangan sampai ada pembiaran 
mengenai kesehatan jiwa yang dialami mereka. 

Menurut bapak Badrus bahwa mas Ardi sering berbicara sendiri dan 
tertawa sendiri itu adalah mood labil yang dialaminya. Gangguan jiwa 
seperti itu juga dipengaruhi oleh faktor psikogenik atau faktor psikologis 
yaitu seperti adanya mood yang labil, rasa cemas berlebihan, dan gangguan 
persepsi yang ditangkap oleh panca indera kita (halusinasi). Halusinasi disini 
adalah menangkap bayangan, suara bau-bauan, mengecap yang dialami oleh 
orang yang terkena gangguan jiwa tetapi pada kenyataannya bahwa hal itu 
tidak ada. 

Adapun hasil wawancara dari bapak Badrus mengenai orang yang 
terganggu jiwanya yang bernama Mansur:

“Mansur dulu itu orang tuanya kaya raya, kemudian gulung tikar 
usahanya bangkrut yah sekarang kondisinya gak punya apa-apa bu, 
nah semenjak itu Mansur itu terlihat seperti orang gila yaitu jalan 
kemana-mana terus sering perilaku kasar pada orang lain gitu bu 
yah itu dia juga di bawa keduku atau kyai untuk diobati”  “(Hasil 
wawancara bapak Badrus di desa Pasangrahan, November 2019).
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Pada faktor yang disampaikan bapak Badrus, Mansur menjadi gila 
karena tidak sanggup dengan kondisinya yang awal kondisi orang tuanya 
berjaya dengan kondisi kaya raya di desanya, tetapi berjalannya waktu usaha 
pada keluarganya menjadi bangkrut karena suatu sebab. Pada kondisi itulah 
perekonomian keluarga Mansur jatuh dan hal itu menjadi beban tersendiri 
oleh Mansur seolah-olah tidak menerima kondisinya jatuh miskin, akhirnya 
psikologisnya terganggu. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan 
Maramis, 1986:135, bahwa yang menjadi Mansur mengalami gangguan 
jiwa adalah faktor lingkungan (sosial-budaya) atau sosiogenik baik itu 
dilingkungan terdekat kita (keluarga) maupun yang ada di luar lingkungan 
keluarga seperti lingkungan kerja, sekolah, dan lain-lain. Tetapi gangguan 
tidak tidak terdapat penyebab tunggal, akan tetapi beberapa penyebab 
sekaligus dari berbagai unsur itu yang saling mempengaruhi atau kebetulan 
terjadi bersamaan, lalu timbulah gangguan badan atau pun jiwa. Faktor 
Lingkungan (Sosial) yang terdiri dari:

(1) Tingkat ekonomi

(2) Lingkungan tempat tinggal: Perkotaan dan Pedesaan.

(3) Masalah kelompok minoritas yang meliputi prasangka, fasilitas 
kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan yang tidak memadai.

(4) Pengaruh rasial dan keagamaan.

(5) Nilai-nilai

Pada Mansur dan keluarganya yang menyebabkan depresi atau 
gangguan jiwa adalah tingkat ekonominya menurun yang awalnya kaya 
kemudian perekonomiannya turun. Mansur ini pada keluarga sering dibawa 
ke rumah kyai atau dukun agar supaya menjadi lebih baik kondisi psikisnya 
tetapi justru sebaliknya tidak menjadi baik, hingga sekarang kondisi Mansur 
masih terganggu jiwanya. 

 ( Posyandu Jiwa Meminimalisir Pengobatan ke Dukun Madura

Setelah mengetahui beberapa penyebab gangguan jiwa bahwa gangguan 
jiwa disebabkan oleh 3 faktor yaitu faktor somatogenesis, faktor psikogenis, 
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dan faktor lingkungan yaitu dari sosial-budaya, hal itu memang penyakit 
yang datangnya dari mental yang terganggu dari berbagai faktor yang 
menyebabkannya. Bukan dari gangguan jin atau sejenisnya, yang 
pengobatannya hanya mengandalkan supranatural, tetapi gangguan jiwa 
ini memerlukan pengobatan atau terapi dengan pengobatan dari psikiater, 
psikolog, perawat jiwa yang bekerjasama kader jiwa bersama keluarga yang 
anggotanya mengalami gangguan jiwa. hal ini juga membutuhkan perhatian 
dari beberapa pihak seperti dinas sosial, rumah sakit jiwa, dan dinas 
kesehatan daerah maupun provinsi. 

Kecamatan Kwanyar ini luar yang terdiri dari beberapa desa, desa yang 
penulis amati seperti desa Pasangrahan sudah ada 4 orang gangguan jiwa, 
desa Dlemer ada 2 orang gangguan jiwa, bagaimana dengan desa-desa lain, 
dalam setiap desa pasti ada anggota keluarganya yang mengalami gangguan 
jiwa karena beberapa faktor seperti penulis sampaikan pada paragraf-
paragraf sebelumnya. 

Keberadaan Posyandu Jiwa yang berada di kecamatan Kwanyar harus 
direalisasikan agar supaya masyarakat tidak harus jauh berobat ke rumah 
sakit jiwa Menur, tetapi cukup datang ke Posyandu Jiwa tersebut. Jadi 
masyarakat yang ada di kecamatan Kwanyar tidak harus pergi kedukun 
maupun ke kyai yang dianggap bisa mengobati penyakit yang alih-alih 
terkena sihir atau kesurupan. 

Pada Posyandu Jiwa nantinya masyarakat khususnya yang mempunyai 
anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa, pada pihak Posyandu 
Jiwa yang terbentuk akan memberikan psikoedukasi kepada keluarga 
maupun masyarakat lainnya. Psikoedukasi ini meliputi materi bagaimana 
caranya merawat orang yang mengalami gangguan jiwa, terapi-terapi 
apa saja yang akan diterimanya untuk memulihkan gangguan jiwa dan 
meminimalisir kambuh atau relaps ketika di lingkungan rumah maupun 
pada saat pengobatan di Posyandu Jiwa.

Pada Posyandu Jiwa bisa di buka praktek konsultasi jiwa bersama 
psikiater, yang dibantu oleh perawat jiwa maupun kader jiwa yang berada di 
Posyandu Jiwa. Pada konsultasi akan memberikan hasil laporan akhir dari 
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kondisi psikis pasien, kemudian akan deberikan resep obat oleh psikiater 
baik dosisnya tinggi maupun dosis rendah tergantung dari kondisi pasien. .   

 ( Posyandu  Jiwa Meminimalisis Stigmatisasi 

Keberadaan Posyandu Jiwa nantinya akan memberikan dampak yang positif 
bagi orang dengan gangguan jiwa selama ini, karena mereka itu dianggap 
orang gila atau orang gak waras yang pengobatannya perlu didukunkan itu 
anggapan masyarakat selama ini. Masyarakat Pasangrahan dalam menyikapi 
ini suatu hal yang biasa mereka mempunyai dunianya sendiri. Selama 
mereka tidak mengganggu, selamanya akan dibiarkan saja keterangan dari 
Bapak Badrus November 2019. Kesadaran akan pentingnya kesehatan jiwa 
masih kurang, terbukti bahwa 4 orang yang ada di desa Pasangrahan terjadi 
pembiaran, dan menganggap bahwa hal itu biasa dan hidupnya orang gila 
pasti dijalanan. 

Tetapi dengan keberadaan Posyandu Jiwa nantinya di Kecamatan 
Kwanyar akan sangat membantu untuk meminimalisir stigmatisasi orang 
gila yang berkeliaran di desa-desa yang ada di kecamatan Kwanyar itu 
sendiri. Mereka akan mendapatkan terapi komunikasi, terapi dari psikiater, 
perawat jiwa, kader jiwa, maupun keluarga itu sendiri. Pentingnya rehabilitasi 
mental yang ada di Posyandu Jiwa itu sangat membantu orang-orang dengan 
gangguan jiwa untuk bisa memulihkan kesehatan jiwa dengan menerima 
terapi okupasi atau terapi kerja, handycraft  terapi, terapi aktivitas kelompok, 
terapi psikoreligius, terapi planty, dan masih banyak terapi-terapi lainnya 
sekiranya dapat memberikan pemulihan untuk reproduktivitas bagi orang-
orang gangguan jiwa di kecamatan Kwanyar khususnya di desa Pasangrahan. 
Rehabilitasi mental adalah suatu program yang didesain untuk menyediakan 
sistem bagi klien agar dapat meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan 
keterampilan bekerja (Foudation of Psychiatric Mental Health Nursing, 
2006:579, dikutip oleh Yosep, Sutini, 2007: 325). Adanya Rehabilitasi mental 
ini memberikan stimulus secara kontinuitas bagi orang-orang dengan 
gangguan jiwa agar menjadi manusia yang bermanfaat ditengah-tengah 
masyarakat, jadi tidak menjadi sampah masyarakat pada sudut desa maupun 
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kota. Stigmatisasi ini sangat menyedihkan apabila terjadi pembiaran secara 
terus menerus.   

 PENUTUP 

Dukun Madura dan orang dengan gangguan jiwa di daerah Madura memang 
suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, selama keyakinan itu masih melekat 
dibenak mereka, yaitu keyakinan bahwa orang yang terkena gangguan jiwa 
adalah orang yang ada gangguan setan, jin, kesurupan, dan lain sebagainya. 
Pentinya memberikan psikoedukasi bagi masyarakat yang masih punya 
keyakinan seperti itu adalah suatu keharusan demi kesembuhan orang-
orang yang mengalami gangguan jiwa, agar tidak dipandang sebalah mata 
stimatisasi melekat pada mereka. Mereka tidak memerlukan dukun atau 
kyai tetapi mereka memerlukan pengobatan secara pendekatan biomedic, 
personalistik, jika adapun pengobatan secara naturalistik hal itu bisa 
diwujudkan dengan keberadaan Posyandu Jiwa yang ada di beberapa 
Kecamatan. 
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 LATAR BELAKANG 

Kompetensi komunikasi merupakan serangkaian perilaku yang berhubungan 
dengan sesuatu yang efektif dan pantas dilakukan dalam interaksi. Menurut 
(Wiemann, 1977); (Bower dkk, 2011) tiga dimensi dalam kompetensi 
komunikasi adalah: kognisi, sikap, dan keterampilan. Kognisi merujuk pada 
kesadaran atau pemahaman atas informasi tentang perilaku yang harus 
dilakukan untuk memiliki kompetensi komunikasi yang handal. sikap 
berhubungan dengan perasaan, harapan, kebutuhan afeksional. Sedangkan 
keterampilan merujuk pada tindakan nyata yang dipilih agar layak dilakukan 
dalam konteks komunikasi. 
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Dalam praktis komunikasi, rangkaian keterampilan ini memberi 
kontribusi kepada efektivitas komunikasi dalam semua jenjang komunikasi 
(Battell, Effective Listening In Hamilton, Virginia (Ed). Interpersonal 
Communication Competence 1st Ed. First Edition, 2014). Kontribusi yang 
diberikan oleh komunikator dan komunikan dalam praksis komunikasi 
merupakan bagian dari kompetensi komunikasi yang perlu dikenali dan 
dikembangkan. Pola pengembangan kompetensi komunikasi perlu dilakukan 
untuk tercapainya keberhasilan komunikasi. Kontribusi kompetensi 
menyimak ditemukan pada penyandang stutter (Blood dkk, 2001).  

Kompetensi komunikasi merupakan istilah yang pertama kali 
diperkenalkan oleh Dell Hymes pada Tahun 1960an. Istilah tersebut 
digunakan oleh Hymes (1971) untuk memberi penekanan bahwa keterampilan 
berbahasa dan berkomunikasi tidak cukup hanya dengan aspek kognisi 
dalam pengetahuan aturan-aturan bahasa (content knowledge) tetapi juga 
bagaimana menggunakan sesuai konteks (procedural knowledge). Pelibatan 
kreatifi vitas dalam pembuatan pesan baik dari perspektif pengetahuan isi 
dan pengetahuan struktural menjadi domain dari komunikator (Habermas, 
1970: 360), (Littlejohn, 2000).

Keterampilan mengenali pesan juga selayaknya dimiliki oleh 
penerima dengan kemampuan untuk menangkap makna dalam tindak 
tutur komunikator (Rickheit dkk, 2008). Pada sebagian orang komunikasi 
ditempatkan sebatas pada pengirim menyampaikan pesan kepada penerima. 
Tidak terlalu rumit dan mungkin sangat sederhana. Tetapi bilamanakah 
justru dari asumsi kesederhanaan komunikasi dapat timbul konflik dan 
hambatan?

Salah satu kompetensi komunikasi yang dianggap mudah dilakukan 
adalah menyimak (listening). Keterampilan menyimak sering diidentikkan 
dengan kemampuan mendengar. Meskipun secara etimologis dan 
konsekuensi praktis atas dua aktivitas tersebut sangatlah berbeda. Mendengar 
merupakan mekanisme persepsi sebagai respon atas stimulus berupa 
suara. Sedangkan menyimak adalah rangkaian kompleks kombinasi dari 
mendengar, melihat, memperhatikan, dan memaknai komunikasi. Sebuah 
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proses yang membutuhkan konsentrasi, insentifi tas baik secara kuantitas 
maupun kualitas (Bodie, 2013: 76-84).

Menyimak merupakan keterampilan penting yang digunakan dalam 
kehidupan setiap hari. Seberapa baik menyimak dilakukan di sekolah, di 
tempat kerja, dan dalam kehidupan pribadi mungkin sangat tergantung pada 
kemampuan untuk menyimak secara efi sien. Keberhasilan di perguruan tinggi 
tergantung pada kemampuan menyimak yang efektif. Fakta menunjukkan 
menyimak adalah keterampilan akademik yang paling banyak digunakan. 
“Siswa menyimak setara dengan satu buku perhari; setara dengan berbicara 
satu buku seminggu; setara dengan membaca buku aktivitas sebulan; dan 
setara dengan menulis satu buku dalam setahun. Keterampilan menyimak 
yang efektif mungkin lebih penting bagi mahasiswa daripada keterampilan 
bakat atau membaca. Sebagai orang berpendidikan, mahasiswa memiliki 
kewajiban untuk berusaha menjadi penyimak yang efektif. Untuk menjadi 
penyimak yang bertanggung jawab, harus tahu apa prosesnya, apa yang 
diperlukan untuk menjadi pengolah pesan yang efektif, cara mengevaluasi 
penyimakan, dan bagaimana bekerja untuk mengeliminir kelemahan dalam 
menyimak sambil tetap mempertahankan potensi peibadi (Berko, 2010: 68).

Menyimak dilakukan dalam beberapa jenjang dna beragam tujuan. 
Menyimak digunakan untuk membedakan beraneka suara, mendapatkan 
ide, membedakan perspektif, membantu orang lain, dan menghargai suara 
atau simbol lain di luar diri. Kesadaran akan tujuan menyimak sering 
membantu penyimak untuk memilih strategi atau teknis menyimak yang 
paling sesuai untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Cara menyimak dapat 
merubah bagaimana proses mendengarkan secara fi sik dengan menyertakan 
konsentrasi yang mendalam dan peningkatan intensitas latihan.

Untuk menanggapi atau memberikan umpan balik yang efektif kepada 
orang lain, komunikan harus memiliki kemampuan dalam memperhatikan 
pesan yang dikirimkan dan menghubungkan dengan cara komunikan 
membuat tanggapan. Rata-rata manusia tidak menjadi pembicara yang 
lama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah survei justru ditemukan 
bahwa keterampilan yang dominan dilakukan dalam aktivitas komunikasi 
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adalah menyimak. Hargie & Dickson (2004: 169) mengutip dari hasil 
Riset Adler dkk (2001) dan Wolvin dan Coakley (1996) bahwa orang 
dewasa menghabiskan 70 persen waktunya untuk melakukan komunikasi. 
Dari jumlah ini, rata-rata 45 persen waktu komunikasi dihabiskan untuk 
menyimak, 30 persen berbicara, 16 persen membaca, dan 9 persen menulis. 
Dalam konteks lingkungan kerja, untuk rata-rata karyawan, angka-angka 
ini dihitung sebagai 55 persen menyimak, 23 persen berbicara, 13,3 persen 
membaca dan 8,4 persen menulis, tetapi untuk manajer angka menyimak 
meningkat menjadi 63 persen. 

Hasil riset terdahulu menunjukkan kita hanya mampu merekam 25% 
pesan yang disimak dengan durasi selama maksimal dua hari sejak pesan 
diperdengarkan. Sedangkan pada mahasiswa kemampuan menyimak efektif 
dalam kuliah kelas yang disampaikan oleh dosen maksimal 50% dan hanya 
mampu mengingat sebanyak 25 % pada hari berikutnya (Lane, 2010: 206). 
Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari kita mempunyai 
keterampilan menyimak yang kurang baik. Hal ini menjadikan menyimak 
menjadi salah satu kompetensi komunikasi yang membutuhkan perhatian 
khusus untuk dikembangkan.

Beberapa riset terdahulu menunjukkan bahwa kompetensi komunikasi 
diperlukan dalam pembangunan segala jenis hubungan dan pemeliharaannya 
(Anders & Tucker, 2000: 379). Dalam pembangunan kesuksesan dalam 
karier, sejumlah riset menujukkan bahwa menyimak menjadi lima besar 
keterampilan dalam workplace (Haas & Arnold, 1995): dalam dimensi 
komunikasi interpersonal (Lane, 2010); menyimak menjadi modal dalam 
pengembangan dan pemeliharaan hubungan dalam budaya organisasi 
(Sanjaya, 2017); kehadiran kompetensi komunikasi yang baik memberikan 
kontribusi dalam memberikan dukungan sosial, kenyamanan dalam 
komunikasi terapeutik (Wright, 2010; Wright dkk, 2013).

Keterampilan komunikasi mempersyaratkan individu untuk menjadi 
kompeten secara perilaku verbal dan non verbal. Keterampilan ini 
dikombinasikan dengan keterampilan menyusun pesan, fleksibilitas, 
pengelolaan inetraksi, dan keterampilan sosialisasi maka akan menjadi 
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kompetensi komunikasi. Setiap keterampilan mempunyai serangkaian 
dimensi dan indikator yang dapat digunakan untuk identifi kasi kemampuan, 
evaluasi, dan mekanisme pengembangan kompetensi komunikasi. Menurut 
Chen (1989) seorang yang berkompeten dalam komunikasi seharusnya dapat 
berhubungan dengan segala macam individu yang berbeda pada situasi yang 
berbeda.

Menyimak yang efektif merupakan situasi untuk penerima ucapan 
dalam banyak hal adalah bayangan cermin dari situasi untuk pembicara. 
Sama seperti pembicara harus mampu melakukan tindakan lokusioner, 
penerima harus mampu memahami tindakan lokusioner itu. Dan mirip 
dengan situasi pembicara, pengakuan terhadap tindakan lokusi tidak, dengan 
sendirinya, cukup untuk komunikasi yang sukses. Selain itu, sama seperti 
pembicara harus menyeimbangkan kekhawatiran yang saling bersaing dalam 
merumuskan ucapan, sehingga penerima harus memiliki kesadaran tentang 
masalah yang bersaing ini untuk memahami makna pembicara (Holtgraves, 
2008).

Wood (2010) menuliskan tentang urgensi keterampilan menyimak 
yang efektif dalam kehidupan manusia. Menurut Wood, menyimak efektif 
(effective listening) dapat dilakukan dengan memberikan beberapa protokol 
dalam transaksi pesan dengan lawan bicara. Poin dalam menyimak yang 
efektif antara lain melibatkan: 1) perhatian penuh kepada lingkungan dan 
lawan bicara. Konteks ini mengharuskan kita mengesampingkan prasangka 
dan memberikan sepenuhnya perhatian pada apa yang terjadi saat ini. 
Menyimak dengan penuh perhatian adalah bentuk penghargaan tertinggi 
dalam interaksi dengan orang lain, 2) Melakukan adaptasi menyimak 
dengan cukup dan benar. Semua kegiatan komunikasi termasuk menyimak 
mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Efektifvitas tergantung pada tujuan 
dari menyimak, konteks dimana kita menyimak, serta kebutuhan dan 
keadaan orang yang kita simak, 3) menyimak dengan aktif. Ketika kita 
terlibat dalam kegiatan menyimak, kita seharusnya menghargai upaya yang 
dilakukan oleh para pemberi pesan. Untuk menyimak secara efektif, kita 
harus mau memfokuskan pikiran kita, untuk mengatur dan menafsirkan 



Universitas Trunojoyo Madura30

gagasan dan perasaan orang lain, untuk mengekspresikan minat kita pada 
tingkat konten dan tingkat hubungan makna, dan untuk mempertahankan 
apa yang dikatakan pembicara. Dalam beberapa situasi, kami juga menjadi 
mitra aktif dengan mendengarkan secara kolaboratif dan terlibat dalam 
pemecahan masalah. Melakukan ini adalah kerja keras! Menyadari bahwa 
mendengarkan dengan penuh perhatian adalah proses aktif mempersiapkan 
kita untuk menginvestasikan upaya yang diperlukan untuk melakukannya 
secara efektif.

Floyd (2011) menjelaskan tentang tahapan dalam menyimak yang 
efektif disebut model HURIER. Beberapa tahapan tersebut adalah: 

1) Mendengarkan (Hearing) yaitu proses fi sik untuk memahami suara. 
Di situlah proses mendengarkan dimulai. Seperti yang telah kita 
pertimbangkan, kita dapat mendengar seseorang tanpa menyimak apa 
yang dikatakan. Meskipun terkadang kita mendengar tanpa menyimak, 
kita tidak dapat benar-benar mendengarkan orang kecuali kita dapat 
mendengarnya, atau setidaknya memiliki akses ke kata-kata mereka. 

2) Memahami (Understanding). Tidak cukup hanya mendengar apa yang 
dikatakan seseorang — Anda juga harus memahaminya. Memahami 
berarti memahami makna kata-kata dan frasa yang Anda dengar.

3) Mengingat (Remembering). Tahap ketiga dari model HURIER 
adalah mengingat, atau mampu menyimpan sesuatu di memori dan 
mengambilnya saat diperlukan.

4) Memaknai (Interpreting). Selain mendengar, memahami, dan 
mengingat, penyimak yang efektif harus memaknai informasi yang ia 
terima.

5) Melakukan evaluasi (Evaluating). Beberapa peristiwa terjadi pada tahap 
evaluasi. Pertama dengan menilai apakah pernyataan pembicara itu 
akurat dan benar. Evaluasi dilakukan memisahkan fakta dari pendapat 
dan mencoba menentukan mengapa pembicara mengatakan apa yang 
disampaikan.
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6) Memberi respon (Responding). Tahap terakhir dari menyimak efektif 
adalah merespons, atau menunjukkan kepada pembicara bahwa mereka 
didengarkan. Proses ini kadang-kadang disebut sebagai memberikan 
umpan balik, dan dilakukan secara verbal dan non verbal.

Para peneliti sejak lama tertarik dengan kajian tentang riset untuk 
prediksi keberhasilan akademik dihubungkan dengan kompetensi 
komunikasi. Pendidikan tinggi dianggap memberi kontribusi pada kegagalan 
menciptakan lulusan yang mempunyai kompetensi komunikasi (Carrel & 
Willmington, 1996); (Chesebro dkk, 1992). Kemampuan mahasiswa dalam 
kompetensi komunikasi cenderung rendah (Alfi kalia & Maharani, 2009). 
Keterampilan menyimak yang rendah dapat menyebabkan biaya ekonomi 
tinggi seperti: waktu yang terbuang percuma, permintaan dan distribusi yang 
tidak akurat, informasi yang tidak mencukupi, misinformasi, kebingungan, 
hubungan produsen dan konsumen yang meneui hambatan, proyek kerja 
yang tidak terselesaikan dan beberapa patologi lainnya (Brownell, 1985). 
Peneliti komunikasi telah menemukan bahwa keberhasilan dapat sebagai 
bagian dari pengelolaan aprehensi dan kompetensi komunikasi (Rubin, 
Rubin, & Jordan, 1997).

Kemampuan peserta didik (mahasiswa) menguasai satu kompetensi 
komunikasi memberi pengaruh kepada pengusaan atas kompetensi 
komunikasi yang lainnya (Blood dkk, 2001). Kompetensi menyimak dalam 
proses pembelajaran dapat dikembangkan dengan menggunakan platform 
media baru (Bower dkk, 2011). Efektivitas menyimak menjadi bagian dari 
kompetensi mahasiswa yang menarik untuk dikaji. Kompetensi menyimak 
mempersyaratkan pengetahuan tentang menyimak dan perilaku yang layak 
dilakukan (Wolvin & Coakley, 1994: 148-160). Dari paparan latar belakang 
dan kerangka konseptual diatas, penelitian ini mengukur kemmpaun 
menyimak efektif sebagai bagian dari pengembangan kompetensi komunikasi 
pada mahasiswa.

Kemampuan peserta didik (mahasiswa) menguasai satu kompetensi 
komunikasi memberi pengaruh kepada pengusaan atas kompetensi 
komunikasi yang lainnya (Blood dkk, 2001). Kompetensi menyimak dalam 
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proses pembelajaran dapat dikembangkan dengan menggunakan platform 
media baru (Bower dkk, 2011). Efektivitas menyimak menjadi bagian dari 
kompetensi mahasiswa yang menarik untuk dikaji. Kompetensi menyimak 
mempersyaratkan pengetahuan tentang menyimak dan perilaku yang layak 
dilakukan (Wolvin & Coakley, 1994: 148-160). Dari paparan latar belakang 
dan kerangka konseptual diatas, penelitian ini mengukur kemampuan 
menyimak efektif (effective listening) sebagai bagian dari kompetensi 
komunikasi pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo 
Madura. Dari pemaparan latar belakang masalah diatas, penelitian ini 
mencoba untuk menggamrakan pemetaan kompetensi effective listening 
pada mahasiswa Ilmu Komunikasi semester awal.

 ( Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan self assessment yaitu populasi 
(dengan representasi sampel) melakukan penilaian atas kemampuan dan 
kapasitas individu mereka pribadi. Metode ini bertujuan untuk mengukur 
kemampuan sampel dalam pemahaman tentang kompetensi komunikasi 
(effective listening). Mahasiswa diminta untuk memberikan skor pada 
rangkaian pertanyaan yang sudah tervalidasi dari compendium of questionare 
and inventories Vol 1 ( (Cook, 2007). Pada kuesioner tentang listening skill 
dari compendium dijadikan sebagai instrumen untuk mengukur kemampuan 
mahasiswa Ilmu Komunikasi dalam kompetensi menyimak yang efektif 
(eff ective listening).

Populasi sekaligus sampel merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi 
semester awal (tahun masuk 2018/2019). Sejumlah 116 mahasiswa peserta 
mata kuliah pengantar Ilmu Komunikasi secara sensus semua menjadi sampel 
dalam riset ini. Pemilihan sampel dilakukan secara convenience sampling 
untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang beberapa rerata 
hasil statistik dari karakteristik responden. Karakteristik dari mahasiswa 
sampel adalah sebanyak 55 % perempuan (n=64) dan laki-laki 45% (n=52). 
Sedangkan dari asal sekolah menengah dari mahasiswa: SMA (n=71 atau 
61%), SMk (n=22 atau 19%), MAN (n=13 atau 11%), dan Pesantren (n=9 
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atau 9%). Sebagian besar sampel mengikuti satu unit kegiatan atau organisasi 
ekstra kampus (n=67 atau 58%), sedangkan sebanyak tigapuluh dua atau 26% 
mengikuti lebih dari satu ukm atau organisasi, dan sebanyak empat belas 
(16%) tidak mengikuti ukm atau organisasi apapun.

Dalam riset ini yang dimaksud dengan kompetensi komunikasi adalah 
kemampuan menyimak (listening competence). Keterampilan menyimak 
terbukti sangat penting bagi individu dalam kehidupan profesional dan 
hubungan. Mari kita lihat beberapa manfaatnya, baik profesional maupun 
pribadi (DeVito, 2013: 83). Kemampuan menyimak melibatkan beberapa 
kompetensi diantarnya adalah (1) menerima pesan dengan mendengar dan 
memperhatikan pesan, (2) memahami dengan mengartikan pesan yang 
diterima, (3) mengingat yaitu proses mempertahankan apa yang didengar 
dalam ingatan, (4) melakukan evaluasi berpikir kritis tentang menilai pesan, 
dan (5) merespons atau menjawab dengan memberikan umpan balik kepada 
pengirim pesan.

Prosedur penelitian dilakukan dengan pengumpulan data dengan 
survei menggunakan instrumen questioner. Setiap mahasiswa diberikan 
lembaran dengan pertanyaan tertutup yang sudah disediakan jawaban untuk 
kemudian memilih sesuai dengan petunjuk pengisian jawaban. Mahasiswa 
diminta untuk melakukan self-assessment atau penilaian terhadap diri 
mereke sendiri tentang kemampuan menyimak efektif (effective listening).  
Setiap peserta diminta untuk melengkapi instrumen laporan mandiri 
mendengarkan yang efektif sebagai beberapa langkah yang tidak terkait 
yang digunakan untuk studi kompetensi komunikasi lainnya. Semua ukuran 
tindakan dari skala mendengarkan yang efektif dimasukkan ke dalam survei 
satu kali. Data diperoleh untuk tujuan pendidikan pada mahasiswa tingkat 
dua. Hasil analisis dengan distribusi frekuensi diperdalam dengan uji beda 
untuk melihat perbedaan antara karakteristik sampel dalam ketrampilan 
menyimak efektif.

Keterampilan menyimak efektif (effective listening) diukur dengan 
konsep berikut dari proses tahap mendengarkan (DeVito, 2013) dan 
menggabungkan dengan ringkasan kuesioner dan inventaris keterampilan 



Universitas Trunojoyo Madura34

mendengarkan (Cook, 2007). Penilaian diri mendengarkan yang efektif 
adalah ukuran 14 item yang menskala jenis keterampilan menyimak yang 
efektif: penyimak yang baik, perlu meningkatkan kemampuan menyimak, 
penyimak aktif, dan bukan penyimak aktif. Skor ukuran masing-masing 
skala item berkisar dari selalu (4) – sering (3) -jarang (2) -tidak pernah (1). 
Pengukuran reliabilitas alat ukur compendium menggunakan pendekatan 
konsistensi internal dengan indeks reliabilitas α = 0,8. 

Analisis data dilakukan dengan melakukan penghitungan atas skor yang 
didapatkan dari jawaban responden (mahasiswa) dari kuesioner pengukuran 
kemampuan menyimak efektif (eff ective listening). Untuk menjadi penyimak 
yang efektif, melibatkan kemampaun fi sik dan pikiran untuk menguatkan 
percakapan yang terbuka dan konstruktif. Assessment atas skor dari tabulasi 
diukur dengan menggunakan dua dimensi dari Cook (2007). Dimensi 
pertama untuk mengukur penyimak yang baik atau menjadi penyimak yang 
perlu mengembangkan kemampuan (to measure good listener or need to 
improve listener). Dimensi kedua untuk mengukur penyimak aktif dan bukan 
penyimak aktif (to measure active listener or not active listener). Temuan 
perindikator kemudian dihitung secara rerata dengan karakteristik yang 
melekat pada responden yaitu jenis kelamin, asal sekolah, dan keikutsertaan 
dalam organisasi.

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 ( Analisis Deskriptif

Tabel 1 menunjukkan deskripsi secara umum pola menjawab di antara 
responden (N = 116). Distribusi frekuensi jawaban responden atas empat 
belas pernyataan dalam pengukuran keterampilan mendengarkan yang 
efektif disajikan pada Tabel 1. Hasil temuan pengukuran keterampilan 
mendengarkan yang efektif lebih spesifi k. Dua dimensi digunakan untuk 
membedakan pola keterampilan mendengarkan di antara responden. 
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Dimensi pertama adalah mengidentifi kasi responden apakah penyimak yang 
baik atau kebutuhan untuk meningkatkan penyimak. Ini diukur dengan 
pernyataan nomor 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Sementara itu di dimensi kedua 
diukur kapasitas sebagai penyimak aktif atau penyimak tidak aktif. Hal ini 
dilakukan dengan pernyataan nomor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Setiap responden 
memiliki bagian dari dua dimensi dalam keterampilan menyimak.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Kapasitas Menyimak Efektif

Skor Total Frekuensi Prosentase

Dimensi 1

Indikator A Penyimak yang baik 
(Good Listener) 79 68

Indikator B Membutuhkan latihan 
(Need To Improve) 37 32

Total 116 100

Dimensi 2

Indikator C Penyimak aktif 
(Active Listener) 62 53

Indikator D Bukan penyimak aktif 
(Non Active Listener) 54 47

Total 116 100

Tabel 1 diatas menampilkan jumlah dan persentase masing-masing 
penyimak yang diklasifikasikan berdasarkan kuesioner keterampilan 
komunikasi kompendium. Keterampilan mendengar yang efektif dari 
responden dinilai pada ringkasan kuesioner dan inventaris dari keterampilan 
mendengarkan (Cook, 2007). Pada dimensi pertama total 68% (79) subjek 
adalah yang menganggap diri mereka memiliki keterampilan mendengarkan 
yang baik, 32% (37) perlu meningkatkan penyimak. Di dimensi kedua 62 
(53%) di penyimak aktif, dan 54 (47%) di penyimak tidak aktif. Penyimak 
yang benar-benar efektif adalah ketika responden mendapatkan lebih dari 
skor 21 di kedua bagian: indikator dimensi pertama A dan indikator dimensi 
kedua C. Deskripsi ini ditunjukkan pada Tabel 2.
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Tabel 2 Distribusi Frekuensi Mendengarkan Efektif 
(eff ective listening)

Kapasitas Frekuensi Prosentase

Eff ective Listener (Good Listener and Active 
Listener) 54 47

Good listener BUT Non active listener 24 21

Active listener BUT Need to improve listener 8 7

Need to improve and not active listener 30 26

Total 116 100

Penelitian menemukan bahwa n = 54 (47%) responden memiliki 
keterampilan mendengarkan yang efektif. Tabel tersebut menunjukkan 
bahwa lebih dari 24 (21%) dilaporkan sebagai penyimak yang baik tetapi 
penyimak tidak aktif. Jika tidak, 8 (7%) responden adalah penyimak aktif 
tetapi perlu meningkatkan keterampilan dalam kompetensi penyimak yang 
baik. Tabel 2 juga mengungkapkan bahwa 30 atau 26% siswa kelas dua perlu 
meningkatkan keterampilan menyimak serta mempunyai komtpetensi 
menyimak yang tidak aktif (not active listener).

Tabel 3. Distribusi frekuensi eff ective listening 
berdasarkan jenis kelamin

Jenis 
Kelamin

Kompetensi
Eff ective 
Listener 
(GL+AL)

Good 
listener 

(GL)

Need To 
improve 

(NTI)

Active 
Listener 

(AL)

Not 
Active 

listener 
(NAL)

Perempuan 27 38 41 23 68 (59%)

Laki-laki 17 34 21 29 38 (41%)

100%

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa skor keseluruhan eff ective 
listening pada Perempuan sebanyak 68 atau 59%. Sedangkan pada laki-laki 
hanya mencapai 38 atau sebanyak 41% dari keseluruhan eff ective listening 
dari dua jenis kelamin (seperti ditunjukkan pada Tabel 3). Sedangkan 
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gambar 1 menjelaskan tentang perbedaan prosentase antara jenis kelamin 
perempuan dan laki-laki dalam kompetensi effective listening. Secara 
keseluruhan perempuan unggul sebagai good listener dan active listener. 
Sedangkan laki-laki memiliki skor good listener dan active listener dibawah 
skor pada keseluruhan perempuan.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

laki-laki

Perempuan

Effective listening

Non active listener

Active listener

Need to improve

Good Listener

Gambar 1. Eff ective listening pada Perempuan dan laki-laki

Berdasarkan asal sekolah seperti terlihat dalam tabel 4, mahassiwa 
yang berasal dari MA (Madrasah Aliyah) mempunyai skor eff ective listening 
tertinggi 21 (atau 31%). Kemudian disusul oleh mahasiswa asal SMA 
sebanyak 18 atau 27%. Mahasiswa dengan asal sekolah SMK mempunyai 
eff ective listener sebanyak 16 atau 23%. Mahasiswa asal pesantren memiliki 
jumlah paling sedikit dalam eff ective listener yaitu sebanyak 13 atau 19%.

Tabel 4. Distribusi frekuensi eff ective listening 
berdasarkan asal sekolah

Asal sekolah

Kompetensi
Eff ective 
Listener 
(GL+AL)

Good 
listener 

(GL)

Need To 
improve 

(NTI)

Active 
Listener 

(AL)

Not Active 
listener 
(NAL)

SMK 9 25 7 5 16 (23%)

SMA 13 46 5 6 18 (27%)

MA 12 40 8 6 21 (31%)

Pesantren 10 33 3 4 13 (19%)

100 %
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Gambar 2 menunjukkan distribusi frekuensi dari pernyataan 
keikutsertaan asal sekolah dalam self assessment. mahasiswa yang berasal 
dari sekolah Madrasah Aliya (MA) mempunyai good listening dan active 
listening terbanyak. Sedangkan mahasiswa dari dari SMA dan SMK menjadi 
need to improve listener terbanyak dalam kategori ini. 
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Gambar 2. Eff ective listening berdasarkan Asal Sekolah

Berdasarkan keikutsertaan mahasiswa dalam organisasi (baik internal 
maupun eksternal) kampus, pernyataan dalam self assessment menunjukkan 
hasil analisis seperti disajikan dalam tabel 5. Mahasiswa yang mengikuti 
dua organisasi atau lebih memiliki kemampuan eff ective listener tertinggi 
sebanyak 48. Mahasiswa yang terlibat dalam satu organisasi menempati 
urutan kedua dengan 46 atau 42% dari keseluruhan effective listening. 
Sedangkan mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi memiliki jumalh 
paling sedikit dalam skor eff ective listening yaitu sebanyak 16 mahasiswa.

Tabel 5. Distribusi frekuensi eff ective listening 
berdasarkan keikutsertaan di organisasi

Organisasi

Kompetensi
Eff ective 
Listener 
(GL+AL)

Good 
listener 

(GL)

Need To 
improve 

(NTI)

Active 
Listener 

(AL)

Not 
Active 

listener 
(NAL)

2 organisasi 19 27 29 17 48 (44%)

1 organisasi 18 33 28 24 46 (42%)



Madura Dalam Perspektif Komunikasi 39

Tidak 
mengikuti 8 11 8 10 16 (14%)

100%
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Gambar 3. Eff ective listening berdasarkan 
Keikutertaan dalam organisasi

Dari analisis gambar 3 didapatkan grafi k sebagian besar mahasiswa 
yang mengikuti organisasi (satu atau lebih organisasi) memiliki kemampuan 
eff ective listener dibandingkan dengan rekan mereka yang tidak mengikuti 
organisasi. Tetapi pada bagian dimensi need to improve, mahasiswa yang 
mengikuti satu organisasi juga paling bnayak yaitu sebanyak 33 mahasiswa. 
Mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi sebanyak 11 yang masuk dalam 
kategori need to improve. 

 PEMBAHASAN 

Dari hasil analisis statistik didapatkan temuan terkait dengan potret 
kemampuan mahasiswa Ilmu Komunikasi dalam kompetensi komunikasi. 
variabel kompetensi komunikasi menggunakan dimensi eff ective listening 
dengan indikator penyimak yang baik (good listener), membutuhkan 
latihan (need to improve), penyimak aktif, dan bukan penyimak aktif. Setiap 
indikator menjadi beberapa pernyataan dalam kuesioner dengan empat 
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piliha respon: selalu, sering, jarang , tidak pernah. Respon selalu sampai 
dengan tidak pernah memiliki rentang nilai 4 hingga 1 untuk semua item.

Hasil analisis dari self-assessment bukan untuk membandingkan 
kemampuan mahasiswa berdasarkan kriteria tertentu. Secara umum 
didapatkan pemetaan bahwa mayoritas mahasiswa Ilmu Komunikasi 
semester awal (angkatan 2018) ini mempunyai kompetensi eff ective listening 
yaitu 54%. Temuan ini sedikit berbeda dengan beberapa riset kompetensi 
komunikasi yang telah ada yang menunjukkan bahwa pada mahasiswa 
semester awal biasanya memiliki kemampuan komunikasi yang relatif 
rendah. 

Menurut pemaparan Solomon & Theiss (2013) tentang kompetensi 
komunikasi dalam keterampilan menyimak yang efektif. Menyimak 
merupakan sebuah aktivitas yang melibatkan beberapa keterampilan 
diantaranya: attending (proses memperhatikan isyarat khusus yang 
disediakan oleh mitra interaksi), interpreting (melampirkan makna pada 
isyarat yang anda perhatikan dalam interaksi), paraphrasing (menempatkan 
pernyataan pasangan anda ke dalam kata-kata anda sendiri), remembering 
(mengingat dan menyimpan informasi yang telah dibagikan dengan anda), 
evaluating (proses analisis kritis informasi untuk menentukan seberapa jujur, 
otentik, atau dapat dipercaya anda menilai hal itu), responding (membentuk 
balasan ke pesan).

Menyimak merupakan bagian penting dalam kompetensi komunikasi 
antarpribadi dimana manusia justru cenderung tidak memiliki kemampuan 
yang memadai dalam hal ini. Hal ini dipengaruhi oleh sumsi bahwa manusia 
merasa sudah mampu menyimak padahal yang sebagian besar dari mereka 
lakukan hanyalah mendengar (Battell, 2014).  Dalam menyimak diperlukan 
kemampuan mendengar, melihat, membadingkan, dan memaknai 
komunikasi. Fakta yang didapatkan dari riset terdahulu menunjukkan 
bahwa meskipun 70% waktu manusia digunakan untuk berkomunikasi, 
tetapi komposisinya terjadi dengan 30% untuk berbicara, 9% menulis, 16% 
membaca, dan 45 persen untuk menyimak. 
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Temuan riset ini dengan angka 54% penyimak yang efektif, menunjukkan 
bahwa mahasiswa semester awal belum sepenuhnya memiliki kemampuan 
ini. Penyimak yang efektif merupakan salah satu bentuk dari jenis penyimak. 
Efektif dalam konteks ini mengacu pada kemampuan menjadi penyimak 
yang aktif dan baik. Penyimak yang aktif menurut (Battell, 2014) adalah 
kemampuan yang sengaja dihadirkan oleh penyimak dengan mendengarkan, 
menafsirkan dengan pikiran terbuka pada kata-kata dan perasaan yang 
idungkapkan oleh pembicara. Sedangkan sebanyak 46% lainnya mempunyai 
kemampuan menyimak yang tidak efektif. Dalam konteks ini menurut 
Hargie & Dickson (2004: 188) hal ini dimungkinkan karena adanya 
gangguan (kendala) dalam menyimak. Gangguan (obstacle) tersebut dapat 
berupa: gangguan eksternal (suara bising di luar ruangan, ketidakcakapan 
kanal, overload informasi), penyampaian yang tidak bagus (monoton, pesan 
terlalu panjang, tidka ada koherensi dalam pesan, kelelahan, lingkungan 
yang tidak nyaman, disposisi yang tidak selayaknya dalam menyimak, 
perilaku negatif dari pembicara), kemampuan akademik atau kemampuan 
bahasa yang rendah (menjadi selective listener, bias dan mental set dari 
penyimak, ketidakmampuan berempati, perbedaan latar belakang pembicara 
dan penyimak), kemampuan menyimak jangka pendek yang tidak baik 
(keterbatasan memori, inhibisi proaktif dan retroaktif).

Kemampuan menyimak efektif dari indikator jenis kelamin, asal sekolah, 
dan keikutsertaan dalam organisasi juga menunjukkan gambaran pemetaan. 
Dari perspektif jenis kelamin, mahasiswi memiliki jumlah eff ective listening 
yang lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa. Tetapi dalam dimensi 
yang parsial mahasiswa juga membutuhkan untuk mengembangkan (need 
to improve) pada kemampuan good listening. Pada indikator asal sekolah, 
ditemukan bahwa anak-anak dengan basis Madrasah Aliyah (sekolah Islam) 
memiliki kemampuan eff ective listening yang paling banyak dibandingkan 
mahasiswa dengan asal SMA, SMK, atau pesantrean. Dalam dimensi ini, 
mahasiswa dari pesantren memiliki skor dalam dua dimensi (active listening 
atau good listening) memiliki jumlah paling sedikit. 
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Dalam analisis penyimak aktif didapatkan angka 8 mahasiswa 
atau 7 % dari keseluruhan populasi. Penyimak aktif menurut DeVito 
(2013: 100) mempunyai beberapa keuntungan: 1) menyimak aktif dapat 
membantu untuk memeriksa pemahaman tentang apa yang dikatakan 
pembicara dan, yang lebih penting, tentang apa yang pembicara maksudkan, 
merefl eksikan kembali makna yang dirasakan kepada pembicara, memberi 
pembicara kesempatan untuk menawarkan klarifikasi dan memperbaiki 
kesalahpahaman. 2) membuat pembicara tahu bahwa penyimak mengakui 
dan menerima perasaannya. Dalam sampel tanggapan yang diberikan, dua 
pendengar pertama menantang perasaan pembicara. Selain itu, pembicara 
diberikan kesempatan untu secara eksplisit mengidentifikasi perasaan 
pembicara. 3) mampu menstimuli pembicara untuk mengeksplorasi 
perasaan dan pikiran. 

 KESIMPULAN 

Berdasarkan keseluruhan pengolahan data dapat disimpulkan bahwa 
kompetensi komunikasi mahasiswa Ilmu Komunikasi dalam kemampuan 
menyimak efektif (eff ective listening) relatif baik. Mahasiswa semester awal 
sudah memiliki kemampuan yang cukup dalam hal menyimak (sebagai 
penyimak yang baik dan penyimak yang aktif). Dari analisis juga ditemukan 
bahwa kemampuan mahasiswi lebih tinggi dalam menyimak dibandingkan 
dengan para mahasiswa. Mahasiswa dari MA paling banyak mempunyai 
kemampuan menyimak efektif. Mahasiswa yang mengikuti organisasi juga 
memiliki kemampuan menymak lebih baik dibandingkan dengan rekan 
mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi.

Implikasi dari hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan atas temuan 
penelitian, maka diberikan rekomendasi kepada beberapa pihak baik secara 
akademis maupun praktis. Rekomendasi akademis untuk riset selanjutnya 
dapat dilakukan dengan menggali dari variabel kompetensi komunikasi yang 
lain. Kajian dapat dilakukan dengan membuat korelasi antara kompetensi 
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komunikasi dengan variabel lain baik sebagai variabel independen maupun 
variabel dependen. Sedangkan untuk pengembangan prodi Ilmu Komunikasi, 
disampaikan matrik proyeksi terkait muatan materi yang dapat digunakan 
untuk pengembangan kompetensi komunikasi mahasiswa Ilmu Komunikasi.

Rekomendasi praktis untuk penguatan kompetensi komunikasi sebagai 
salah satu keterampilan yang perlu dimiliki oleh segenap entitas termasuk 
mahasiswa Ilmu Komunikasi, dengan membaca hasil riset ini diharapkan 
dapat menjadi gambaran pada para mahasiswa untuk melakukan self 
assessment atas kemampuan menyimak efektifnya. Segenap publik peserta 
komunikasi, bukan hanya mempunyai tanggung jawab pada enkoding pesan 
melainkan juga membutuhkan keterampilan komunikasi untuk dekoding 
pesan.
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 PENDAHULAN 

Pembangunan Madura hingga kini masih belum menunjukkan hasil yang 
mengembirakan. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya data data 
indeks pembangunan di Madura yang masih rendah (‘merah’, pen) jika 
dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur. Fenomena ini membuat 
Madura memerlukan banyak skema jalan dan solusi untuk bisa keluar dari 
berbagai problematika yang melingkupinya. Betapapun Madura memiliki 
potensi untuk bisa berkembang dan dapat dioptimalkan lebih baik lagi. Salah 
satu poin untuk bisa membuka ruang pengembangan itu adalah peningkatan 
akses dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 
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Harus diakui hingga saat ini akses dan partisipasi masyarakat bawah 
Madura masih minimalis. Masyarakat kelas bawah belum benar benar bisa 
merayakan ruang kebebasan secara hakiki. Namun, riak-riak suara arus 
bawah melalui media baru menjadi harapan akan bangkitnya kekuatan 
aspirasi masyarakat kelas bawah dalam menyuarakan aspirasinya. Hingga 
saat ini sebagian besar masyarakat rural pedesaan Madura masih berada 
dalam situasi yang ikut arus (bahasa jawa anut grubyuk, dalam bahasa 
Madura atorok, norok buntet, pen) patuh dan kadang ‘terkekang’ oleh kuasa 
kepentingan dan kehendak elit lokal hingga membuat redupnya inisiatif 
untuk berpartisipasi dalam diskursus dan agenda publik di media lokal. 

Media lokal bagi warga Madura tidak sekadar persoalan teknis dan 
kepemilikan semata, tetapi sebagai bagian dari aktualisasi dan eksistensi 
warga,  sekaligus modal sosial dan modal simbolik. Modal itu diyakini 
dapat menumbuhkan harapan dan keyakinan warga Madura untuk berdiri 
kukuh di atas prakarsa, inisiatif, dan kemampuan mereka sendiri dalam 
mengaktualisasikan beragam kemampuan dan mengkomunikasikan 
gagasan membangun masyarakat lokal. Namun, eksekusi hal ini kadangkala 
melahirkan respons berbeda dari pihak pihak tertentu berkaitan dengan 
relasi kuasa di masyarakat.

Media lokal tentu saja diharapkan dapat menjadi ruang publik 
(publik sphere) demokratis yang menumbuhkan kesadaran mandiri yang 
memungkinkan mereka berinisitif, tumbuh atas kemampuan yang dimiliki. 
Pada tahap awal, langkah membuka akses informasi melalui media komunitas 
dan jurnalisme warga. Sebagaimana dicatat Surokim (2016) keterbukaan 
informasi dan akses media di tingkat lokal juga menghadapi beragam 
problem baik aspek kultural, politis, maupun struktural hingga membuat 
masyarakat kerap hanya  sekadar menjadi obyek media. Perbedaan (Gap) 
yang tinggi antar kelas juga membuat suara arus bawah kerap tidak terekam 
oleh media arus utama dan media lebih banyak menjadi aparatus birokrasi 
dan kelompok elit lokal yang berkuasa. Suara arus bawah menjadi samar 
samar (absurd) dan terhegemoni kelompok elit yang terus melanggengkan 
kuasa dan legitimasi. Situasi itu tambah Surokim (2016) kian melenyapkan 
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suara arus bawah masyarakat Madura. Suara arus bawah kerap nyaris tak 
terdengar.

Keberadaan media lokal yang diharapkan bisa menjadi jalan alternatif 
dan sounding kepentingan warga pelan dan pasti harus menghadapi 
kenyataan akan ganasnya kuasa modal dan politik. Media lokal terpaksa 
harus tiarap dan tunduk kepada kehendak pasar, kepada siapa yang berani 
membayar dan kepada siapa yang punya akses kuasa ekonomi politik.  
Akibatnya isi media lokal lebih banyak menyuarakan aspirasi elit dan 
kepentingan penguasa lokal. Namun, situasi ini tentu harus dihadapi dengan 
semangat dan optimis bahwa masih ada jalan untuk mengembangkan 
media media lokal baru sehingga suara arus bawah semakin banyak muncul 
di permukaan dan mendapat tempat dalam media arus utama. Melalui 
penguatan arus media alternatif, isu isu tentang kemajuan madura harus 
terus dinoise kan sehingga media arus utama bisa memberi perhatian. Media 
arus utama diharapkan dapat memainkan peran sebagai ruang publik yang 
fungsional bagi pemberdayaan masyarakat kelas bawah sehingga berbagai 
isu yang menyangkut hajat hidup masyarakat kelas bawah sehingga suara dan 
aspirasi mereka tetap mampu tampil dan bisa masuk di media arus utama. 
Media akhirnya dapat menjadi ruang publik (public sphere) demokratis yang 
menumbuhkan kesadaran mandiri yang memungkinkan mereka berinisitif, 
tumbuh atas kemampuan yang dimiliki.

Media warga ini akan memberi kontribusi bagi demokratisasi media 
di tingkat lokal dan menjadi lahan persemaian demokrasi di tingkat lokal. 
Penguatan media literasi warga juga penting sehingga mereka dapat menjadi 
konsumen media yang cerdas yang akan menjadi penopang isi media yang 
sehat dan fungsional bagi pembentuklan peradaban publik yang humanis.

Media lokal sejauh ini masih bisa diharapkan bisa menjadi lentera 
ditengah himpitan dan problematika yang melingkupinya. Masih ada catatan 
positif juga banyak ditorehkan dan diungkap. Bagaimana media lokal 
menjadi penyebar informasi dan membangkitkan solidaritas publik dilevel 
bawah. Media mampu menjadi daya buka informasi dan penguat solidaritas 
sosial. Selain itu, media juga mampu membuka akses bagi warga di tingkat 
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lokal. Media lokal dan suara arus bawah memiliki harapan seiring dengan 
tumbuhnya media baru berbasis internet media sosial. Suara arus bawah 
melalui berbagai media sosial tidak perlu lagi eksistensinya karena mereka 
punya kekuatan untuk mengisi ruang media mainstream. 

Suara arus bawah Madura sebenarnya sudah mulai tumbuh seiring 
dengan perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Riak riak 
perlawanan dalam diam (laten) kini sudah mulai terekspresikan dalam 
beragam bentuk yang manifest. Apalagi sebenarnya masyarakat Madura itu 
tipikal masyarakat yang lugas, apa adanya, dan tidak basa basi low context 
culture sehingga lebih ekspresif jika menyampaikan gagasan, kehendak, dan 
aspirasinya. Ekspresi arus bawah Madura sejauh ini masih dalam batas batas 
positif dan tidak konfl iktual sebagai bentuk menyuarakan aspirasi mereka 
yang terpendam selama ini. Kanal kanal politik juga mulai terbuka sebagai 
ruang untuk melibatkan mereka dalam rembuk masalah bersama. Memang 
peran tokoh patron masih dominan untuk menjaga harmonisasi, tetapi peran 
dan keterlibatan masyarakat sudah mulai dibuka seiring dengan keterbukaan 
politik yang menjangkau wilayah pedesaan. 

Kesadaran masyarakat terhadap informasi harus diikuti dengan 
kepemilikan media. Masyarakat lokal yang memiliki modal sosial dan 
kultural harus menjadi subyek dan memiliki swadaya atas informasi 
ditingkat lokal. Masyarakat melalui media lokal harus menjadi well informed. 
Kepemilikan media lokal  diyakini akan membuka atmosfer keterbukaan 
ruang publik pedesaan. 

Media massa merupakan salah satu bentuk kebutuhan bagi aktualisasi 
diri masyarakat. Dalam konteks masyarakat desa yang terisolasi, media 
akan dapat menjadi salah satu bentuk katalisator bagi masyarakat untuk 
memahami diri dan lingkungannya. Media telah menjadi pusat budaya 
masyarakat. Ruang media adalah ruang dimana pesan-pesan budaya 
ditransaksikan. Ruang itu menjadi ruang ekpresi kebebasan masyarakat 
untuk menyuarakan aspirasi dan suara mereka.

Fenomena demokratisasi komunikasi dan media ditingkat lokal 
termasuk di Madura sebagaimana dicatat Surokim (2016) sungguh menarik 
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dicermati karena cita cita demokrasi yang mengasumsikan demokrasi 
komunikasi dan media akan mendorong situasi menjadi lebih baik ternyata 
harus berhadapan dengan problematika khas di daerah bahkan kadang-
kadang menjadi paradogs. Hal ini tidak saja potensial menjadi masalah, 
tetapi juga urgent dan penting untuk menghadirkan solusi dan jalan keluar 
untuk mengatasi dan mengembangkan media lokal yang telah susah payah 
dibangun. 

 ( Kekuatan elit dan patron Madura masih dominan 

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 sosial mereka. Solidaritas ini membuat jejaring masyarakat 
Madura diberbagai tempat selalu eksis. 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 konfl ik yang efektif.

Sebagai opinian leader kiai memegang peranan kuat dalam politik. 
Tidak heran, kiai menjadi penentu keberhasilan seseorang untuk bisa 
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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. Disamping 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 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 kehendak 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 sensifi tas 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 
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kerja yang tinggi. Mereka bukan tipe orang pemalas dan cerdik Mereka orang 
yang agamis, egaliter, pemberani dan sportif. 

Secara umum memahami masyarakat Madura itu bisa jadi 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 berafi liasi politik.  

 ( Hegemoni Media Mainstream dan eksistensi Media lokal di 
Madura

Potret media lokal terhimpit dalam hegemoni industri yang lebih 
mementingkan kehendak pasar dan tidak lagi patut pada prinsip-prinsip 
keutamaan publik. Logika pasar yang menonjolkan fungsi hiburan dan 
orientasi demi uang dan kapital membuat media lokal tak ubahnya bak 
megaphone bagi para pemodal dan politisi lokal. Isi media lokal tak lagi 
merepresentasikan kalangan menengah ke bawah karena mereka selama ini 
tidak cukup berkontribusi terhadap eksistensi bisnis media lokal. Media lokal 
akrab menjalin kerja sama dengan para pengusaha, politisi, dan para birokrat 
sehingga isi media sesak oleh agenda setting kelompok kelompok tersebut.

Eksistensi media lokal, sebagaimana amanah reformasi politik adalah 
tumbuhnya ruang publik yang memungkinkan masyarakat kelas menengah 
ke bawah bisa memperoleh akses dan kesempatan ikut serta terlibat dalam 
ruang media sehingga bisa membuka wawasan, aspirasi dan kehendak 
untuk ikut serta dalam diskursus kepentingan bersama. Namun, cita-cita 
luhur itu tidak mudah diwujudkan karena tekanan industri media swasta 
yang memang sejatinya adalah korporat bisnis tidak terlalu tertarik untuk 
berkolaborasi dengan kalangan bawah dan lebih nyaman bekerja sama 
dengan kalangan elit untuk bebagi relasi kuasa. Semua itu diyakini bisa 
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menjamin eksistensi bisnis mereka dan sekaligus simbiosis mutualis untuk 
saling menjaga kelanggengan kekuasaan politik dan ekonomi di tingkat lokal.

Potret media lokal yang kita lihat dan rasakan saat ini, memang tidak 
lepas dari konteks makro, meso, dan mikro ekonomi politik media. Dalam 
konteks makro kita bisa melihat betapa perkembangan globalisasi dan 
kapitalisme masih mencengkeram kuat bisnis media saat ini hingga berlanjut 
dalam tataran meso, khususnya menyangkut proses produksi dan konsumsi 
media. Hal itu bisa kita cermati pasca reformasi sehingga di level teks isi 
berita media lokal yang bisa kita rasakan dan cermati saat ini hampir tidak 
ada yang kritis dan konfrontatif terhadap penguasa dan elit lokal.  Teks 
media dalam banyak hal juga lebih banyak merupakan hasil kompromi, hasil 
kedekatan, pesanan, dan bentuk lain dari advertorial. Media lokal berbayar, 
demikian fenomena yang bisa kita lihat dan rasakan saat ini di berbagai 
daerah. 

Media yang sejatinya adalah penyuguh realitas telah tersesat dan  
terjerumus  kedalam kepentingan rekayasa media hingga menjadikan 
realitas sebagai potret asli itu menjadi ajang simulasi hingga memproduksi 
hyperrealitas, tempat para pemilik kuasa ekonomi politik menjaga, 
memanipulasi, dan melanggengkan kepentingan mereka bersama-sama 
berkesinambungan.  Isi media kerap mencerminkan apa yang ada dalam 
kehendak elit dan pemilik modal dan tidak bisa mengambarkan apa yang 
sesungguhnya muncul dalam realitas sosial di masyarakat bawah.

Situasi seperti ini pernah digambarkan McChesney (2004) dalam 
Ida (2018) bahwa dominasi korporasi (media korporasi) dan pembuatan 
kebijakan media memang akan menyisakan berbagai masalah dan kontradiksi-
kontradiksi baik yang dilakukan oleh birokrat, politikus, maupun pengusaha. 
Relasi kuasa mereka kian sistemik dan hegemonik. Publik, khususnya kelas 
bawah dininabobokkan oleh media dan  menjadi percaya begitu saja terhadap 
berbagai suguhan media. Banyak konsumen media yang pasrah dan percaya 
begitu saja terhadap isi yang dikembangkan oleh media sebagi satu-satunya 
sumber informasi sebagai  pemuas dahaga hiburan. Media tidak lagi menjadi  
penyuguh potret realitas asli, tetapi lebih menjadi konstruksi realitas buatan 
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artifi sial yang menyuguhkan hyperrealitas. Realitas media seperti itu yang 
berada dalam tekanan ekonomi politik media hingga  membuat media kini 
sekadar menjadi alat dan skrup industri politik. 

Potret itu berlaku disebagian besar negara berkembang termasuk 
di Indonesia. Sebagai negara yang menganut rezim sentralisasi sebelum 
reformasi dan berlangsung lama memang tidak mudah transisi menuju media 
demokratis. Apalagi kerapkali reformasi media harus berhadapan dengan 
kekuatan ekonomi yang masih bercorak rezim sentralistik. Desentralisasi 
dan demokratisasi media secara politis bisa jadi tengah berlangsung, tetapi 
tantangan menuju demokratis harus berhadapan dengan kepemilikan yang 
kerap berputar kepada pemodal itu itu saja.

Media akhirnya menjadi ajang yang sarat akan berbagai kepentingan 
aktor. Siapa yang dominan menguasai akan menentukan ‘haru biru’ isi 
media.  Media konglomerasi juga menjadi jaminan eksistensi media lokal. 
Hanya media yang berjejaring dengan konglomerasi media yang bisa 
memiliki harapan untuk bisa tumbuhkembang, sementara yang mandiri 
hanya mampu bisa bertahan dan menunggu bangkrut akibat persaingan 
media yang tidak adil dan sehat.

Kebutuhan publik, kepentingan publik, jaminan akses publik semakin 
menjadi utopis dalam media (penyiaran) lokal. Logika pasar kapital bisa 
mendistorsi ruang publik lokal yang setara dan adil itu menjadi bagian 
seolah-olah adil. Mereka bisa menentukan siapa dan apa yang harus 
dimunculkan dan dikesampingkan. Mereka juga bisa memutus orang-orang 
yang tidak memiliki kekuatan modal untuk membayar di talk show yang 
katanya ruang publik (public sphere). Mereka juga bisa mendikte apa dan 
siapa yang perlu ditampilkan di isi media, mengangkat isu-isu yang sejalan 
dengan logika pasar mereka. Berbagai persoalan  publik, kelompok marginal 
semakin dikesampingkan dan dianggapnya sebagai realitas alami dan wajar.

Semua dijadikan komoditi pasar dan berjalan mengikuti alur pasar. 
Isu-isu yang sebenarnya merupakan soal strategis bagi publik lokal, tetapi 
tidak berseiring dengan akumulasi logika pasar akan terus dikesampingkan, 
sementara yang bisa mendorong akumulasi modal akan terus dieksploitasi 
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terus menerus tiada henti. Komoditas informasi akan selalu memihak kepada 
kelompok utama pemirsa, kelompok kepentingan mayoritas konsumen 
media yang memiliki daya beli. 

Publik lokal kini juga mulai mengeluh soal besarnya biaya akses ke 
media publik yang tidak memiliki modal politik dan ekonomi semakin 
sulit untuk akses ke media. Media terjebak pada logika nilai jual dan bobot 
politik yang memiliki kepentingan politik besar. Fenomena blocking time 
semarak di berbagai tv lokal dan menjadi suguhan sehari-hari dari aparatus 
pemerintah dan partai politik. TV lokal menjadi ajang perebutan pencitraan 
public relations  lembaga pemerintah dan partai politik dalam jam tayang 
utama (primetime). Publik semakin tidak punya akses untuk ikut serta dalam 
diskursus di ruang publik itu dan akhirnya media penyiaran lokal hanya 
menjadi ajang dominasi dan sosialisasi para pejabat pemerintah dan partai 
politik.

Selera pasar, selera konsumen akan mendorong kekuatan pasar untuk 
terus memaksimalkan produksi dan akumulasi modal yang muaranya adalah 
menciptakan konglomerasi dan pemusatan kepemilikan. Jika itu terus 
berjalan maka yang terjadi adalah pembelian, takeover atau merger media 
penyiaran lokal sehingga lambat laun terjadi homogenisasi siaran dan tidak 
cukup menambah kekayaan demokratisasi penyiaran melalui siaran yang 
beragam. Konsentrasi modal dan kepemilikan ini juga menjadi problem 
mendasar dalam perkembangan tv lokal. 

Kualitas informasi dalam penyiaran lokal sangat jelas tergambar 
manakala konstruksi media mendorong kalangan menengah ke bawah 
sangat menyukai hiburan dan gosip sementara kalangan atas dan terpelajar 
sangat menyenangi informasi dan berita. Hal ini menjadi realitas kesenjangan 
antarkelas dalam masyarakat dan hal ini tidak cukup baik untuk mematangkan 
demokrasi dan ruang publik media lokal.

Logika pasar dan akumulasi modal ini yang paradogs dalam 
perkembangan media lokal. Sangat jelas, proses komodifi kasi tayangan tidak 
selalu berseiring dengan kepentingan publik. Impitan dominasi pasar dan 
negara inilah yang membuat media lokal gamang. Public sphere media lokal 
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tempat dimana publik lokal bisa menyelenggarakan siaran yang demokratis 
dan rasional dan bisa mendefi nisikan kebutuhan dan kepentingan mereka 
menjadi semakin jauh untuk diciptakan. Justru yang muncul adalah 
diktator-diktator baru yang menciptakan ruang dominasi dan intervensi 
baru pada publik lokal.

Kepemilikan media lokal akhirnya harus berhadapan dengan fenomena 
konglomerasi media. Investor dan pengusaha yang memiliki surplus modal 
kemudian banyak mengambil alih kepemilikan media lokal dan kemudian 
menjejaringkan dengan media nasional guna mendapatkan keuntungan 
bisnis dalam jangka pendek. Tak syak lagi media lokal akhirnya juga 
menjadi lahan menguatkan konglomerasi yang melebarkan gurita bisnis 
ke daerah. Ida (2008) kemudian menjelaskan banyak media lokal, tetapi 
isinya sama dan pemain dalam media penyiaran di Indonesia yakni hanya 
orang dan kelompok itu-itu saja, meskipun jika dilihat jumlah media massa 
yang beroperasi di Indonesia lebih banyak. Potret ini pernah disinyalir oleh 
Hidayat (2008) yang  mengutip McChesney sebagai fenomena Rich media 
poor democracy.

 ( Kebutuhan Media Lokal Sebagai Jalan Alternatif

Media massa merupakan salah satu bentuk kebutuhan bagi aktualisasi 
diri masyarakat. Dalam konteks masyarakat desa yang terisolasi, media 
akan dapat menjadi salah satu bentuk katalisator bagi masyarakat untuk 
memahami diri dan lingkungannya. George Gerbner (dalam Severin & 
Tankard 2001) mengemukakan analisa kultivasi (cultivation analysis), bahwa 
media telah menjadi anggota keluarga yang paling banyak menyampaikan 
pesan. Media telah menjadi pusat budaya masyarakat. Ruang media adalah 
ruang dimana pesan-pesan budaya ditransaksikan. Termasuk media 
warga radio komunitas, akan menjadi ruang dimana pesan-pesan budaya 
masyarakat kepulauan dimediasikan.

Informasi yang ada di masyarakat mulai dari pengetahuan akan 
kebutuhan sandang, pangan dan papan sampai ke hiburan dapat tersaji dan 
di sebarkan melalui media warga. Dengan adanya media warga maka warga 
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bergotong royong berperan aktif menjalankan peran warga sehingga tercipta 
keseimbangan ruang publik di pedesaan.  Warga akan memiliki kepercayaan 
diri karena memiliki kesetaraan dalam penguasaan informasi

Peran serta masyarakat bukan hanya menerima informasi, tetapi juga 
ikut berpartisipasi dalam mencari informasi yang disebarkan melalui media 
lokal. Melalui media lokal, masyarakat dapat mengelola dan mengembangkan 
informasi dan juga meningkatkan nilai-nilai budaya asli yaitu mempererat 
tali silaturahmi sesama warga. Semua unsur masyarakat, mulai dari 
petani, wiraswasta, pemimpin agama, guru, aparat, dan pemuda dapat 
mengemukakan ide dan gagasan, memberi umpan balik baik melalui lisan 
maupun tulisan di dalam program media desa. 

Masyarakat juga akan bisa berbagi dan berlatih memberikan informasi 
kepada media desa melalui sms, tulisan berita pendek, laporan pandangan 
mata untuk memberitahukan situasi dan kondisi yang akan, sedang, dan 
telah terjadi di masyarakat. Jika masyarakat sudah memiliki kemampuan 
dasar jurnalisme ini maka akan terbentuk kebiasaan (habit) dan kultur 
berbagi yang merupakan cikal bakal terbentukkan konsumen media yang 
loyal dan aktif. Media desa  akan menjadi medium rembuk desa yang 
konstruktif bagi pembahasan masalah kemasyarakatan.

Media lokal dapat menjadi ruang publik yang sehat untuk memediasi 
kepentingan warga (publik) dan aparatur negara. Media sebagai perpanjangan/
ekstensi dari ruang publik yang bisa menjamin idealisasi public sphere dari 
proses tarik menarik kuasa yang sekaligus menjadi media pembelajaran 
bersama menuju daulat publik.Hal ini patut ditekankan mengingat posisi 
publik selalu berada dalam posisi asimetris dengan negara. Media desa bisa 
memainkan peran agar posisi tersebut bisa equal dan mencerdaskan.

Media lokal diharapkan dapat menjadi media pemberdayaan warga dan 
menjadi subyek penyiaran ditingkat lokal. Inisiatif dan pengembangan media 
harus murni berasal dari masyarakat, dikelola, dan dapat dikembangkan 
secara berkelanjutan. Diharapkan melalui medi alokal, warga dapat berbagi 
informasi publik dan menjadi ruang publik yang mendorong keterbukaan 
informasi dan berpartisipasi dalam pembangunan desa. Selanjutnya 
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keswadayaan itu dapat dikomunikasikan kepada masyarakat luar melalui 
berbagai media baru berbasis citizen reporter. Melalui media ini selanjutkan 
dengan pengembangan dan penguasaan teknologi informasi masyarakat 
akan akrab dengan konvergensi media yang terhubung dengan berbagai 
jaringan informasi masyarakat.

Sudah saatnya masyarakat memiliki media sendiri sebagai basis 
untuk pemberdaaan warga dan mengurangi hegemoni media arus utama 
(mainstream) yang berbiaya mahal dan susah dijangkau. Media warga 
tumbuh bersama untuk kebaikan bersama masyarakat pedesaan

 ( Media Lokal Sebagai media Alternatif dalam Menguatkan 
Suara Arus Bawah 

Media lokal akan menjadi media partisipatori yang paling dekat dengan 
masyarakat. Ia beroperasi diwilayah terbatas dan bisa fokus untuk memahami 
apa yang dibutuhkan anggotanya. Media local sesungguhnya menurut 
Ida (2008) bisa menjadi counter dari media sentralistis dan bisa menjadi 
katalis serta konstruksi sosial di masyarakat yang terhegemoni oleh media 
elit. Melalui media lokal, kelompok-kelompok di dalam masyarakat 
dapat menyampaikan ide, gagasan, kehendak dan aspirasinya secara 
terbuka dan bottomup. Sejauh ini suara arus bawah masyarakat masih 
kesulitan memeroleh ruang dalam media mainstream yang hampir selalu 
membutuhkan biaya besar jika ingin memeroleh akses dan kesempatan 
menyuarakan aspirasi. Media komunitas menjadi solusi dan jalan keluar 
yang ekonomis.

Salah satu indikator demokrasi media adalah keberadaan media yang 
beragam (diversity of media). Dengan beragamnya media, informasi tidak 
bisa dikuasai oleh sebagian pihak dan objektivitas media lebih bisa dicapai. 
Media memang rentan digunakan untuk kepentingan politik dan ekonomi 
sebagian kalangan. Namun, dengan keberagaman media maka media akan 
terjaga dan bisa saling melengkapi untuk menjaga kepentingan bersama 
tanpa manipulasi. Jika dapat dikembangkan dengan melibatkan artisipasi 
lebih luas maka media akan menjadi kanal demokrasi komunikasi yang 
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efektif. Hal ini akan mampu menjadikan media sebagai salah satu pilar 
demokrasi karena mampu menjadi ruang publik. 

Media yang sehat sesuai prinsip demokrasi memang bertumpu pada 
dua prinsip yakni keberagaman isi (diversity of content) dan keberagaman 
pemilik (diversity of ownership). Upaya untuk menuju ke arah kondisi ideal 
tersebut salah satunya adalah mendorong keberadaan media publik dan juga 
media komunitas. Semakin banyak media publik dan media komunitas maka 
informasi akan semakin beragam dan kepentingan publik akan semakin 
mengemuka menjadi agenda bersama. 

Media lokal memiliki peran strategis untuk menjadi salah satu 
perangkat membuka akses informasi. Banyak pihak meyakini jika informasi 
yang disampaikan media berkualitas maka media mampu menjadi edukator 
dan sekaligus inspirator bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. 
Posisi media yang demikian menjadi dambaan bagi masyarakat dan akan 
turut membentuk peradaban masyarakat unggul dan berkualitas. 

Selama ini masyarakat apalagi yang berada di pedesaan hanya sekadar 
menjadi konsumen dan diterpa berabagai informasi media tanpa mengerti 
apakah itu sesuai dengan apa yang mereka hadapi dan butuhkan setiap 
hari. Bahkan kadang-kadang berbagai peristiwa dan informasi itu jauh 
dari realitas yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan. Mereka tidak 
memeroleh kesempatan untuk bisa ikut serta terlibat dan berpartisipasi 
dalam membangun media yang bermutu sesuai dengan aspirasi dan harapan 
mereka.

Patut pula dicatat bahwa selama ini informasi yang mendidik 
positif semakin sulit diperoleh melalui media arus utama. Isi media arus 
utama cenderung komodikatif tidak berkualitas dan semakin jauh dari 
prinsip kepentingan publik. Mereka mengkonstruksi habit dan perilaku 
masyarakat melalui berbagai isi media sehingga masyarakat terimbas dan 
akhirnya terpengaruh oleh dampak isi media yang tidak bermutu tersebut. 
Dampak isi media bagi masyarakat khususnya kalangan menengah ke 
bawah sungguh mengkhawatirkan. Disisi lain pengawasan tidak berjalan 
sebagaimana diharapkan. Sebagai cara memperkuat pengawasan kultural, 
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maka masyarakat harus terus didorong untuk melakukan kontrol terhadap 
isi media. Dibutuhkan ikhtiar bersama semua kalangan dengan pendekatan 
komprehensif untuk bisa menjaga isi media yang positif mulai dari regulasi 
hingga literasi masyarakat. Perjuangan ini tidak boleh berhenti guna 
memperjuangkan ruang public (public sphere) yang sehat dan bermanfaat 
bagi penciptaan peradaban masyarakat. 

Dalam situasi seperti ini mendorong keberadaan media warga menjadi 
pilihan yang strategis. Media warga diyakini mampu menjadi penjaga 
ruang publik yang bisa diandalkan mengingat relatif steril dari kepentingan 
kekuasaan dan ekonomi.  Sebagai langkah awal maka masyarakat sipil harus 
didorong untuk memiliki media komunitas berbasis warga, tempat dimana 
mereka berkembang, berdiri, berdaya dalam kapasitasnya. Hal ini penting 
untuk memperkuat basis kekuatan dan konsolidasi sipil mengingat tantangan 
yang semakin besar, khususnya tekanan pasar.  Bisa jadi jika kekuatan sipil 
lemah maka pasar akan semakin leluasa mencipta peradaban melalui media 
sesuai selera mereka.

Untuk itu kekuatan sipil kelas menegah seperti perguruan tinggi dan 
kelompok kelompok strategis harus mengambil peran untuk menjadi barisan 
depan dalam memperkuat barisan sipil dalam mengawal demokrasi. Melalui 
pendampingan warga memiliki media sendiri, perguruan tinggi telah 
berkontribusi dalam mendorong, memperkuat konsolidasi masyatakat sipil 
yang akan mengantarkan proses transisi dan pematangan demokratisasi di 
bidang media komunikasi.  

Kini masyarakat memiliki keleluasaan dalam memilih program yang 
disukai. Bahkan pilihan itu kian melimpah. Konsumen media bisa turut 
menentukan bagaimana program yang bermanfaat bagi peradaban publik. 
Penting sekali lagi diperhatikan bahwa pilihan publik ini akan menentukan 
rating program. Jika publik bisa melihat dengan jernih program yang baik 
maka isi media dan industri ini akan bergerak ke arah yang benar. Namun, 
sebaliknya jika publik mendukung isi program sampah maka industri akan 
leluasa menyuguhkan program low taste yang menjadi awal keruntuhan 
keutamaan dan kebaikan ruang publik.
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Superioritas industrialisasi media memang mengkhawatirkan. Protes 
dan counter atas isi media kebablasan itu layak dikumandangkan terus 
melalui gerakan konsumen media cerdas dan kritis. Hal ini sekaligus 
menunjukkan masih adanya kontrol dan kuasa publik atas isi media. 
Kepemilikan yang berpusat pada segelintir orang juga menjadi paradog 
dalam struktur media kita. Hal itu juga semakin mengawatirkan. Agenda 
dan kepemilikan media semakin menjauhkan media dari public dan hanya 
menghamba sebagai kepanjangan tangan para pengusaha khususnya mereka 
yang berafi lisasi dengan partai politik tertentu. Isi dan pemilik media di 
Indonesia bisa jadi sudah dalam tahap mengkhawatirkan jika tidak ada yang 
mengingatkan. Ruang publik yang sehat yang patuh kepada kepentingan 
publik akan semakin jauh dari media kita. Semua itu tentu merisaukan dan 
membahayakan demokrasi media kita.

Harapan ada pada media komunitas warga. Media warga akan dapat 
dikelola secara independen dan merdeka yang dilakukan langsung oleh 
masyarakat. Melalui media warga,  informasi lokal dapat tersajikan dan 
diakses minimal oleh masyarakat lingkungan sekitarnya,  di samping 
memang tidak sesekali melalui pemanfaatan media ini sekelompok 
masyarakat berhasil menunjukkan potensi kekuatannya yang besar untuk 
menentukan arah perubahan yang terjadi. Media warga menurut Arifin 
(2012) mampu menjawab secara lebih terhadap elemen-elemen dasar 
jurnalistik seperti kebenaran, loyalitas pada warga, pentingnya verifi kasi, 
indepedensi, mengawasi kekuasaan dan menyambung lidah, menyediakan 
forum bagi publik, memikat dan relevan, proporsional dan komprehensif, 
serta bersumber dari hati nurani.

Melalui media komunitas dan publik maka kekuatan masyarakat sipil 
akan semakin solid dalam mengawal demokrasi yang bertumpu pada prinsip 
PICON (public’s importance, convenience, and necessity). Semoga upaya 
untuk mendorong publik memiliki media sendiri akan semakin berkembang 
hingga media warga dapat menjadi dominan dan media dapat berfungsi 
menjadi garda depan mengawal dan menjaga kepentingan publik. Semua 
pihak perlu mengikhtiarkan agar media komunitas dan media warga lokal 
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benar-benar fungsional bagi pembangunan demokratisasi media dengan 
bertumpuh pada prinsip: dari, oleh dan untuk warga demi kebaikan bersama.

 ( Media Warga lokal  Menjadi Harapan Baru

Media penyiaran lokal bak mozaik yang belum utuh dilukis. Hingga kini 
masih terlihat  samar dan disana-sini masih bopeng-bopeng. Pemandangan 
yang indah tentang demokratisasi penyiaran yang bertumpu pada diversity 
of content dan diversity of ownership serta pewujudan ruang publik (public 
sphere) yang memberdayakan masyarakat lokal baik dalam content 
komunikasi maupun ekonomi belum tampak bentuknya. Ruang publik di 
media penyiaran lokal yang indah, tempat persemaian gagasan, ide, dan 
ruang debat yang sehat dan rasional dan cerdas bagi publik lokal masih jauh 
dari harapan. Ruang itu ternyata menjadi ajang pertarungan kuasa yang 
rumit dan terdistorsi banyak kepentingan. 

Faktor internal dan eksternal berkelindan satu sama lain sehingga sulit 
diurai mana yang dominan dan hampir semua memiliki pengaruh yang 
signifi kan terhadap perkembangan media lokal. Faktor internal meliputi 
sumber daya (individu) dan  organisasi/kelembagaan, media reutine, dan 
teknologi penyiaran. Sementara faktor eksternal meliputi modal, investor/
pengiklan, ideologi, kebijakan negara (regulasi), dan jejaring global. Ruang itu 
menjadi ajang kontestasi bagi kelompok-kelompok dominan di masyarakat. 
Sementara publik lokal termasuk kelompok marjinal telanjur memiliki 
mimpi-mimpi indah dengan media penyiaran lokal yang akan mengangkat 
kehidupannya dan melihat dari dekat siaran tentang kehidupannya. 

Semangat demokratisasi komunikasi yang memberi warna baru dalam 
keberagaman isi dan kepemilikan media ternyata dalam perjalanannya harus 
berhadapan dengan arus liberalisasi media. Arus ini membuat media lokal 
masuk dalam skrup besar ekonomi global media. Djuarsa (2007) melihat 
bahwa tren liberalisasi justru lebih kuat ketimbangan demokratisasi itu 
sendiri. Hal ini tampak dalam orientasi media yang lebih menguntungkan 
kelompok pemegang kekuasaan (ekonomi, politik, sosial) yang dominan. 
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Di sisi lain, publik telah dibuat histeria dan berharap cerita indah 
tentang peran media lokal – wahana yang memberi mereka tempat untuk 
berpartisipasi -- segera dapat diwujudkan. Namun, cita-cita itu ternyata 
utopis dan menghadapi kendala yang berat. Media lokal dalam transisi 
kebijakan media mau tidak mau harus berhadapan dengan kekuatan negara 
dan pasar yang menurut Hidayat (2003) sejatinya represif. Perubahan 
state regulation menuju market regulation dalam posisi tertentu ternyata 
bisa menjauhkan publik dari ruang cita-cita demokratisasi media  yang 
diidam-idamkan. Tekanan pasar melalui invisible hand-nya mulai terlihat 
jelas menerkam industri media lokal yang hanya berbekal idealisme an sich. 
Beberapa media lokal yang semula ditopang dengan idealisme kuat, dalam 
perjalananya mulai rontok dan tidak mampu bertahan. 

Cermatilah, bagaimana media lokal yang tersebar di wilayah pedesaan 
harus tutup dan banyak yang mencoba bertahan, tetapi kesulitan biaya 
operasional. Beberapa Media tv lokal kini mulai hanya bisa bertahan dan 
sekadar bisa menutup biaya operasional tanpa mampu menyisihkan modal 
untuk meningkatkan pengembangan bisnis dan siaran. Hanya media 
penyiaran yang bisa memahami logika pasar, khususnya yang patuh M-M-M 
(money more money) yang bisa bertahan. Pasar juga telah memiliki agenda 
dan konstruksi sendiri termasuk dalam proses produksi siaran. Bahkan, 
pasar juga menjadi penentu tema perbincangan (dialog), siapa yang menjadi 
narasumber dan kesimpulan apa yang hendak didialogkan. Pasar dengan 
logika komodifi kasinya menjadikan semuanya  sebagai komoditas yang terus 
menerus di munculkan agar memiliki nilai tukar prospektif saat ini dan masa 
depan di media penyiaran. 

Media lokal juga kerap gamang untuk menakar peran sebagai media 
informasi, hiburan, pendidikan, dan kontrol sosial. Media lokal menjadi 
sulit ditakar perannya karena disaat yang bersamaan gamang harus melayani 
kepentingan pasar, negara atau publiknya. Kepentingan publik dalam 
tekanan ekonomi pasar dan kekuasaan negara kerap dijadikan nomor buntut 
dalam kebijakan siaran. Akhirnya, peran media menjadi paradogs, bahkan 
dalam konteks tertentu bisa menjadi tragedi dan ironi. Bias kepentingan 
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ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan agama tidak lagi laten, tetapi 
menjadi manifes dalam siaran. 

Media lokal memang telah terjebak dalam arus besar kepentingan 
ekonomi politik an sich sehingga wacana dan kontruksi yang dibangun tidak 
semata-mata untuk publik, kebenaran dan keadilan, kelompok marginal, 
tetapi lebih mencerminkan kepentingan dan agenda ekonomi politik media. 
Banyak pengamat mengatakan muskil untuk menanggalkan bias kepentingan 
itu. Namun, penting bagi media penyiaran lokal untuk tetap memberi tempat 
terhormat bagi kepentingan publik dan tidak mudah menjadi partisan 
apalagi kasat mata terjebak dalam dukung mendukung politik praktis.

Dalam praksis, media swasta lokal juga mulai terlihat  mengusung 
agenda-agenda pasar demi kelanggengan bisnis melalui program acara yang 
dibuatnya. Media lokal yang hanya menyuarakan kepentingan publik tanpa 
memperhatikan selera pasar akan memiliki harapan hidup yang rendah. 
Demikian pula siaran yang tidak heboh (tidak mampu mendramatisasi 
tema yang serba ekstra) yang bisa memancing pro-kontra serta membentur 
norma dan kebiasaan yang berlaku akan sulit menjadi komoditas yang dilihat 
pemirsa. 

Homogenisasi siaran tak terhindarkan. Isu-isu yang diusung dalam 
media utama mulai diikuti media lokal, yakni selalu akseleratif dan tidak 
akan bertentangan dengan logika pasar. Praktek bisnis yang tidak berselaras 
dengan kepentingan pemodal akan hilang dari pemberitaan media. Media 
dan kehendak pasar leluasa mengontruksi apa pun sesuai kepentingan 
mereka. Ketika media sudah berada dalam kooptasi pasar maka agenda 
yang bersesuaian dengan ekspansi pasar yang akan muncul dalam media. 
Keberpihakan terhadap kalangan minoritas, agenda publik, akan mulai 
disisihkan. Jika pun ditayangkan, itu juga terkait dengan hiburan bagi 
ekspansi pasar heavy viewer tv. Agenda kalangan miskin dan kelompok 
marginal akan sekadar menjadi bumbu penyedap dalam siaran dan lagi-lagi 
bukan ingin mencari solusi untuk meretas penderitaan kaum marjinal lokal. 

Dalam kompleksitas relasi itu, interplay kepentingan akan semakin 
menarik di cermati. Termasuk relasi antara pemerintah, politisi, tokoh 
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masyarakat, militer, akademisi, LSM dan berbagai kelompok kepentingan 
strategis di tingkat lokal. Hal ini yang membuat benturan kepentingan di 
media lokal semakin menyolok terlihat. Akses publik menjadi terbatas dan 
media lokal hanya menjadi kelompok dominan tertentu di daerah.

Pekerjaan untuk menempatkan dan mewujudkan media lokal sebagai 
public sphere dalam demokratisasi masih butuh waktu dan dukungan semua 
pihak. Penguatan peran publik lokal dan tekanan publik melalui advokasi 
dan media literacy yang berkesinambungan menjadi taruhan terakhir untuk 
mengurangi pesimisme media penyiaran lokal sebagai persemaian daya 
kritis masyarakat lokal. 

Dalam perjalanannya, media lokal mengalami pasang surut dan 
tidak sedikit yang akhirnya menyerah, tidak mampu bertahan (survival) 
dan kemudian gulung tikar. Spirit publik yang berkobar-kobar pada saat 
reformasi tersebut akhirnya harus berhadapan dengan seleksi alam dan 
ganasnya bisnis media. Bagi yang semula hanya berbekal semangat, akhirnya 
mengakui bahwa bisnis media penuh resiko, tidak seindah yang dibayangkan 
seperti pada awal pendirian. Akhirnya, pada awal-awal perkembangan 
media lokal lebih banyak terfokus pada usaha untuk sekadar survive dan 
belum banyak yang berpikir tentang pengembangan (development). 

Dibalik fakta itu, optimisme wajib terus dikibarkan dan dinyalakan. 
Selalu ada jalan menuju roma.  Media komunitas dan lokal harus terus 
dikibarkan dan digalakkan untuk berkiprah dan tumbuh guna meraih 
keswadayaan masyarakat dan bisa dikelola dengan bertumpu dari, oleh, dan 
untuk masyarakat dan warga lokal dengan menguatkan kepemilikan dan 
keberagaman siaran. Pengembangan media lokal bisa dikembangkan dengan 
melatih warga menjadi pewarta (reporter) sehingga warga bisa menjadi 
prosumer yakni sebagai konsumen sekaligus sebagai produsen media. 

Penguatan media lokal melalui kejelasaan kelembagan dengan badan 
hukum yang absah guna menghindari konfl ik dan keberlanjutan. Penguatan 
program siaran melalui program berbasis jurnalisme dan kebutuhan warga 
sehingga isi siaran benar benar sesuai dengan kebutuhan warga. Penguatan 
pendanaan melalui strategi fund rising baik melalui online maupun offl  ine 
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sehingga pendanaan media komunitas bisa kian mapan dan independen. 
Pengembangan teknologi media melalui adopsi teknologi media 2.0 guna 
peningkatan kapasitas media dan jejaring media.

 SIMPULAN 

Media lokal diyakini dapat mendorong demokratisasi komunikasi di tingkat 
lokal. Masyarakat dapat terlibat aktif dalam berbagai diskusi yang terkait 
dengan kepentingan dan permasalahan mereka hingga dapat mencari 
solusi secara  mandiri dan berkelanjutan. Media lokal harus lebih kuat dan 
bisa memainkan peran yang lebih dalam pemberdayaan masyarakat secara 
berkelanjutan. Melalui kepemilikan media lokal masyarakat akan kian 
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berdaya dan dapat mengikuti perkembangan lingkungan sosial, pengetahuan 
dan teknologi dan akan berkembang menjadi  learning society yakni 
masyarakat yang tidak henti belajar sepanjang waktu dan berkelanjutan 
sebagai prosumer.

Media lokal diyakini bisa menjadi salah satu upaya strategis untuk 
memberdayakan warga di tingkat lokal agar bisa menjadi subyek pelaku 
utama atas proses pembangunan di daerahnya, khususnya dalam hal 
penguasaan, produksi, dan distribusi informasi. Disadari sejauh ini 
masyarakat masih menjadi obyek an sich. Akses dan partisipasi yang 
menjadi basis utama adanya demokrasi media sejauh ini masih minimalis. 
Masyarakat masih berada dalam impitan perkembangan media massa yang 
kian liberalis dan propasar. Bahkan harus jujur diakui bahwa hingga kini 
perannya kian termarjinalisasi. Masyarakat nyaris tak berdaya dan hampir 
tidak ada yang terlibat aktif dalam pengelolahan dan kepemilikan media 
lokal. Mereka hanya menjadi obyek dan konsumen media an sich. 

Pilihan mengembangkan media lokal ini bukannya pilihan mudah 
dan ideal di tengah hegemoni kapitalisasi media. Ikhtiar mengembangkan 
media lokal ini sungguh banyak tantangan dan membutuhkan prasyarat 
gotongroyong, kekompakan, ketahanan, kesabaran, dan juga membutuhkan 
waktu lama untuk bisa eksis dan berkembang. Mereka membangun mulai 
dari kecil dan dari bawah atas partisipasi dan sumbangan bersama yang 
diharapkan dapat kian membesar membentuk jaringan sehingga bisa 
tumbuh bersama dan menjadi kuat berkesinambungan. 

Sejauh ini perkembangan media lokal atau para peneliti sering 
menyebut dalam beragam istilah seperti media lokal, media partisipatoris, 
media alternatif, media warga, media arus bawah, media berjangkau terbatas 
memang belum mengembirakan. Inisiasi yang dilakukan berbagai komunitas 
dan warga di Madura dalam membangun media lokal menghadapi beragam 
masalah hingga hanya sekadar bisa bertahan dan tumbuhkembang (survive). 
Tidak jarang kemudian media lokal itu berhenti operasional dan akhirnya 
pasrah pada kehendak alam, berhenti off  tidak lagi bisa berproduksi. Setelah 
dilakukan penelusuran mendalam masalah pengembangan media komunitas 
(lokal) di Madura memang kompleks dan butuh solusi komprehensif. 
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Sejauh ini tidak hanya persoalan teknis pengelolahan media yang 
membuat pengelolaan media lokal di Madura sarat akan masalah. Dilevel 
makro, regulasi dan masyarakat juga tidak kalah problematik. Media di 
tingkat lokal juga menghadapi beragam problem pelik baik aspek kultural, 
politis, maupun struktural hingga membuat masyarakat kerap hanya  
sekadar menjadi obyek media. Perbedaan (gap) yang tinggi antarkelas juga 
membuat suara arus bawah kerap tidak terekam oleh media arus utama dan 
media lebih banyak menjadi aparatus birokrasi dan kelompok elit lokal yang 
berkuasa. Suara arus bawah menjadi samar samar (absurd) dan terhegemoni 
kelompok elit yang terus melanggengkan kuasa dan legitimasi. Situasi itu 
kian melenyapkan suara arus bawah masyarakat Madura. Suara arus bawah 
nyaris tak terdengar dan dipertimbangkan dalam berbagai agenda kebijakan 
publik.

Tantangan media lokal tidak mudah,  di tengah hegemoni ekonomi 
politik, media lokal berpotensi tunduk kepada kehendak pasar, kepada 
siapa yang berani membayar dan kepada siapa yang punya akses kuasa 
ekonomi politik.  Namun, situasi ini tentu harus dihadapi dengan semangat 
dan optimistis bahwa masih ada jalan cerah untuk mengembangkan media 
media lokal baru. Dengan jalan ini suara arus bawah tetap terdengar, 
bila perlu semakin nyaring terdengar, banyak muncul di permukaan dan 
mendapat tempat dalam media arus utama. Media diharapkan dapat menjadi 
ruang publik (public sphere) demokratis yang menumbuhkan kesadaran 
mandiri yang memungkinkan mereka berinisitif, tumbuh atas kemampuan 
yang dimiliki.
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 PENDAHULUAN 

Madura  dikenal  memiliki karakteristik sosial budaya  khas yang berbeda  
dengan karakteristik social budaya etnik lain.  Namun sebuah realitas yang 
tidak bisa dipungkiri terlihat  bahwa karakteristik social budaya Madura 
cenderung dilihat orang luar lebih pada sisi yang negatif (Rahmawati,2012)

Pandangan itu berangkat dari anggapan karakteristik masyarakat 
Madura itu mudah tersinggung, gampang curiga pada orang lain, 
temperamental, pendendam serta suka melakukan  kekerasan. Bahkan, bila 
orang Madura dipermalukan, seketika itu juga ia akan menuntut balas atau 
menunggu kesempatan lain untuk melakukan  tindakan balasan. (Bouwsma, 
1989.)
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Dalam penelitian Giring (2004:68-80) tentang citra orang madura 
di mata masyarakat Dayak terungkap orang madura digambarkan suka 
memakai kekerasan, tidak segan memakai clurit untuk memaksakan 
kehendak. Karena pendidikan dan pergaulan orang madura yang rendah, 
mereka tidak jarang memakai bahasa kekerasan.

Gambaran lain tentang orang madura adalah sosok pendendam dan 
memedam rasa malu. Rasa malu ini membuat mereka berjuang gigih di 
rantauan. Harga diri mereka sangat tinggi, sehingga ketika ada gesekan 
dengan suku lain, mereka tidak segam segan memakai cara kekerasan. 
Madura di benak oarang luar tidak lebih dari celurit, karapan sapi, atau 
kekerasan. Bahkan di bidang ekonomi orang madura terlalu akrab dengan 
sate, becak, atau besi tua. Di luar daerah, orang madura dikenal sebagai 
pekerja keras yang lebih mengandalkan otot daripada otak (Rifai, 2007: 183)

Penelitian tentang strereotip orang madura juga dikaji Bauwsma 
(1989:2) yang mengungkap persepsi masyarakat di luar madura terhadap 
orang madura. Orang madura dan pisaunya adalah satu, tangannya selalu 
siap untuk merampas dan memotong.Dia sudah terlatih untuk menggunakan 
clurit. Tanpa clurit, orang madura tidak lengkap, hanya setengah laki laki. 

Melalui gambaran di atas, terlihat bahwa masyarakat luar madura 
menganggap kehidupan orang madura selalu diliputi oleh kekerasan, 
sehingga apa yang mereka tangkap tentang Madura tidak lain hanyalah 
carok, perkelahian, pembunuhan , kekerasan dan pologami

Diantara beragam stereotip negatif yang berkembang di masayarakat 
luar madura, Carok merupakan stereotip yang begitu kuat melekat dalam 
diri masyarakat madura. Carok merupakan duel antara dua lelaki dalam 
suku Madura yang biasanya bertujuan untuk menegakkan kembali harga diri 
atau kehormatan yang telah dilecehkan oleh orang lain. Penelitian tentang 
budaya Carok dalam masyarakat Madura sangat menarik untuk dikaji 
setidaktidaknya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: bahwa tradisi 
Carok memiliki konotasi dan persepektif yang negatif bagi masyarakat luas. 
Bagi masyarakat luas carok adalah kejahatan. Carok adalah pembunuhan. 
Beragam stereotif dan wacana serta pemberitaan  tentang kejadian carok 
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telah menjadi horison harapan tesendiri bagi masyarakat luas. Pemberitaan 
tentang carok di masyarakat madura telah menjadi prajudice, prasangka 
serta prakonsepsi tersendiri bagi msayarakat luas ketika mereka mendengar 
kata carok madura. 

Namun Carok memiliki makna yang berbeda bagi masyarakat Madura 
karena berkaitan dengan pemulihan harga diri. Carok  diperkuat oleh 
norma atau budaya setempat. Di dalam masyarakat Madura, carok telah 
mendapat sokongan dan persetujuan sosial, yang bererti masyarakat tidak 
memandang hina atau salah kepada pelaku carok yang membela maruahnya 
yang tercemar. Carok juga telah menjadi alat budaya bagi pelaku yang 
mengalahkan musuhnya untuk memperolehi gelaran sebagai oreng jago, 
sehingga kejayaan dalam carok menimbulkan perasaan puas, lega dan bahkan 
bangga kepada pelakunya Semua kasus Carok diawali oleh konfl ik, meskipun 
konfl ik tersebut dilatar belakangi oleh permasalahan berbeda (kasus masalah 
perempuan, kasus lainnya tuduhan mencuri, perebutan warisan, pembalasan 
dendam), semuanya mengacu pada akar yang sama, yaitu perasaan malo 
karena pelecehan harga diri (martabat). Untuk memulihkan harga diri 
yang dilecehkan, mereka melekukan Carok, yang ternyata selalu mendapat 
dukungan dari lingkungan sosial. Apapun cara Carok yang dilakukan, semua 
pelaku Carok yang berhasil membunuh musuhnya menunjukkan perasaan 
lega, puas, dan bangga. (A. Latief, 2002). Berdasarkan adanya benturan 
makna atas Carok tersebut maka hal ini menarik untuk diangkat dalam 
perspektif fenomenologi. 

Carok merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa pada 
masyarakat Madura. Penyelesaian tersebut merupakan penyelesaian dengan 
menggunakan jalur kekerasaan. Penyelesaian dengan jalan kekerasaan ini 
sering kali menutup kemungkinan penyelesaian sengketa secara damai. 
Dalam kaitan ini tampak bahwa sengketa masyarakat diakhiri dengan 
memunculkan sengketa yang lain. Dalam realitasnya, prilaku dan pola 
kelompok etnik Madura tampak sering dikesankan atas dasar prasangka 
subjektif oleh orang luar Madura. Kesan demikian muncul dari suatu 
pencitraan yang tidak tepat, baik berkonotasi positif maupun negatif. 
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Prasangka subjektif itulah yang seringkali melahirkan persepsi dan pola 
pandang yang keliru sehingga menimbulkan keputusan individual secara 
sepihak yang ternyata keliru karena subjektifi tasnya. 

Dari gambaran diatas, menjadi penting untuk dikaji bagaiman 
sebenarnya carok dalam realita yang sesungguhnya. Disini realita adalah 
sesuatu yang tidak terbatas, sedangkan manusia sebagai pembaca realita 
sesungguhnya adalah makhluk yang terbatas dalam membaca realita (Ito, 
2013) Sehingga menjadi bijak ketika kita mencoba melihat dan memahami 
realita dengan fenomenologi.

 ( Fenomenologi sebagai Suatu Cara Melihat dan Memahami 
Realita

Sebagai studi fi lsafat, fenomenologi dikembangkan di Universitas-universitas 
Jerman sebelum Perang Dunia I, khususnya oleh Edmund Husserl; kemudian 
dilanjutkan oleh Martin Heidegger, Max Scheler dan yang lainnya. Bahkan 
Jean-Paul Sartre pun memasukkan fenomenologi dalam eksistensialisme-
nya. (http://banyubeningku.blogspot.com/2011/04/fi lsafat-fenomenologi-
edmund-husserl.html)

Husserl sendiri menyebut fenomenologi sebagai suatu kajian deskriptif 
atas apa yang tampak dan memberikan dirinya (Erscheinungen und die 
Selbst-gegebenheit) sebagai sesuatu itu sendiri, dengan maksud untuk 
menyingkapkan struktur-strukturnya yang paling mendasar. Dengan 
memberikan penekanan pada konsep ‘deskriptif ’, ‘yang tampak’, dan 
‘memberikan-dirinya’, fenomenologi seperti kata Husserl sendiri menekankan 
pada dimensi yang paling mendalam dari melihat (Schau).(Ito, 2013)

‘Melihat’ dalam fenomenologi Husserl maupun Heidegger memiliki 
artinya yang mendalam. ‘Melihat’ bagi Husserl pertama-tama (1) memiliki 
arti pasif, artinya dengan ‘melihat’ seseorang menunda atau menangguhkan 
segala pra-sangka, pra-anggapan, pra-konsepsi, dan muatan nilai-nilai yang 
telah tersimpan di dalam benak serta kesadarannya. Sebab, dengan menunda-
menangguhkan segala pra-konsepsi kita tentang sesuatu berarti kita 
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membiarkan sesuatu (realitas) itu sendiri memberikan-diri/menyingkapkan-
dirinya bagi kita. Dalam istilah Husserl, sikap pasif seperti ini disebut 
juga sebagai Epoche atau dalam istilah Jermannya disebut Einklammerung 
(menempatkan sesuatu di dalam kurung). Sikap ini penting sebab memuat 
asumsi dasar bahwa kesadaran kita telah selalu terarah (dengan sendirinya) 
kepada sesuatu (consciousness of something). Inilah yang disebut Husserl 
sebagai Intensionalitas kesadaran atau sifat dasar kesadaran manusia yang 
telah selalu terarah pada sesuatu yang lain selain dirinya.(ito, 2013)

Maka, bagi Husserl, kesadaran kita sebenarnya selalu terbatas (bersifat 
perspektif / perspectival), sebab realitas selalu hadir bagiku hanya dalam 
sisinya/dimensinya yang tertentu saja. Realitas atau sesuatu itu selalu lebih 
luas dan lebih tidak terbatas dari kesadaranku sendiri. Kesadaran manusia 
merupakan kesadaran akan sesuatu yang selalu lebih dari sesuatu itu sendiri 
(consciousness of something mora / plus ultra). Tetapi kesadaran kita juga 
cenderung mau memutlakkan sesuatu/realitas itu semata-mata pada apa 
yang dapat diketahui oleh nalar saja. Oleh sebab itulah, bagi Husserl, perlu 
suatu sikap pasif (Epoche) yang menangguhkan terlebih dulu kesadaran nalar 
kita di hadapan sebuah fakta, sesuatu, atau realitas itu sendiri. Maka ‘melihat’ 
dalam pengertian Husserl pertama-tama mengandaikan pasivitas kesadaran.

Tetapi ‘melihat’ juga tidak semata-mata pasif, sebab kesadaran yang 
terarah pada sesuatu itu juga mengandaikan bahwa kesadaran dapat 
menyingkapkan (Erschlossen) struktur-struktur realitas yang paling 
mendasar. Kesadaran yang menyingkapkan struktur dasar dari sesuatu 
dan masuk ke dalam lapisan realitas yang paling mendalam, inilah yang 
disebut sikap aktif kesadaran atau aktivitas kesadaran. Dalam aktivitasnya 
ini, penglihatan kita menerobos masuk ke dalam lapisan paling dasar dari 
sesuatu (Wesen), lapisan paling dasar dari sesuatu yang hanya karenanya 
sesuatu itu disebut sebagai sesuatu. Cara ‘melihat’ seperti inilah yang disebut 
sebagai penglihatan yang bersifat langsung-mendasar-intuitif (Wesen-
anschauung).

Maka dalam fenomenologi Husserl, ‘melihat’ selalu secara bersamaan 
mengandaikan artinya yang pasif maupun aktif. ‘Melihat’ dalam fenomenologi 



Universitas Trunojoyo Madura80

Husserl berkaitan erat dengan sifat intensional kesadaran manusia yang 
selalu sudah terarah pada sesuatu yang lain selain dirinya. ‘Melihat’ dalam 
fenomenologi Husserl berarti membiarkan (lassen) sesuatu memberikan-
dirinya melalui caranya yang tertentu (manner of givenness). Sebab, dunia-
kehidupan (Life-world / Lebenswelt) selalu dialami dan dihayati secara 
berbeda-beda oleh setiap orang sesuai dengan situasi, posisi, cara-berada, 
pola pikir, dan horizon waktu (temporalitas) dari setiap orang yang juga 
berbeda-beda. Situasi, posisi, cara berada, pola pikir, dan horizon waktu yang 
berbeda-beda inilah yang membedakan cara bagaimana realitas itu hadir 
memberikan-diri (self-given / Selbst-gegeben) bagi setiap orang.

Dalam istilah Husserl sendiri, dunia-kehidupan (Lebenswelt) itu kita 
alami begitu saja mendahului segala konsepsi, rasionalisasi, refleksi kita 
atasnya. Ini membuktikan satu hal penting, yaitu: manusia telah selalu 
terlibat atau melibati-diri di dalam dunianya yang tertentu, suka atau tidak 
suka, sadar atau tidak sadar. Maka nalar atau kesadaran manusia tidak pernah 
sungguh-sungguh mutlak dan dapat berkuasa atas segalanya. Kesadaran atau 
kehidupan manusia telah selalu mengandaikan saling-keterkaitan antara 
berbagai hal yang membentuk horizon pemahaman manusia (Zusammenhang 
der Verhaltnis). Horizon yang tidak terbatas yang selalu berada di belakang 
setiap penglihatan/pemahaman manusia inilah yang oleh Husserl disebut 
sebagai Pra-refl eksivitas.

Dengan demikian, dalam fenomenologi Husserl, persoalannya tidak 
terletak pada bagaimana manusia dapat mengetahui dan mencari sebab-akibat 
dari realitas. Fenomenologi Husserl lebih menekankan pada kemampuan 
manusia untuk memaknai hidupnya dengan bersikap ‘tepat’ di hadapan 
realitas. Pengandaian yang kurang lebih sama juga sebenarnya termuat 
di dalam fenomenologi Heidegger. ‘Melihat’ dalam pengertian Heidegger 
berarti juga membiarkan Ada (realitas) itu sendiri menyingkapkan-dirinya. 
Hanya apa yang pada Husserl semata-mata dipahami sebagai momen 
pemaknaan, pada Heidegger lebih diartikan dengan lebih eksplisit sebagai 
penafsiran (Auslegung). Bagi Heidegger, manusia di hadapan dunia telah 
selalu menafsirkan dunianya sebagai sesuatu, dan inilah cara berada manusia 
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yang paling mendasar. Dengan menfsirkan ia menegaskan diri, dunia, dan 
cara beradanya yang tertentu. Sebab, manusia telah selalu berada-di-dalam-
dunia (Being-in-the world / In-der-Welt-sein) yang tertentu, dan hanya 
manusia juga yang dapat menamai/memaknai/menafsirkan dunia sebagai 
‘dunia’. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa fenomena dipandang dari dua sudut. 
Pertama, fenomena selalu “menunjuk ke luar” atau berhubungan dengan 
realitas di luar pikiran. Kedua, fenomena dari sudut kesadaran Kita, karena 
selalu berada dalam kesadaran Kita. Maka dalam memandang fenomena 
harus terlebih dahulu melihat “penyaringan” (ratio), sehingga mendapatkan 
kesadaran yang murni. Fenomenologi menghendaki ilmu pengetahuan 
secara sadar mengarahkan untuk memperhatikan contoh tertentu tanpa 
prasangka teoritis lewat pengalaman-pengalaman yang berbeda dan 
bukan   lewat koleksi data yang besar untuk suatu teori umum di luar 
substansi sesungguhnya. 

Fenomenologi adalah ilmu tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi 
ideal dari obyek-obyek sebagai korelasi kesadaran, Pertanyaannya adalah 
bagaimana caranya agar esensi-esensi tersebut tetap pada kemurniannya, 
karena sesungguhmya Fenomenologi menghendaki ilmu pengetahuan 
secara sadar mengarahkan untuk memperhatikan contoh tertentu tanpa 
prasangka teoritis lewat pengalaman-pengalaman yang berbeda dan bukan 
lewat koleksi data yang besar untuk suatu teori umum di luar substansi 
sesungguhnya, dan tanpa terkontaminasi kecenderungan psikologisme dan 
naturalisme. Husserl mengajukan satu prosedur yang dinamakan epoche 
(penundaan semua asumsi tentang kenyataan demi memunculkan esensi). 
Tanpa penundaan asumsi naturalisme dan psikolgisme, Kita akan terjebak 
pada dikotomi (subyek-obyek yang menyesatkan atau bertentangan satu 
sama lain).(Ito, 2013)

Maka sebagai hasil dari metode fenomenologi Husserl ialah perhatian 
baru untuk intensionalitas kesadaran. Ada beberapa aspek yang penting 
dalam intensionalitas Husserl, yakni:



Universitas Trunojoyo Madura82

1. Lewat intensionalitas terjadi objektivikasi. Artinya bahwa unsur-unsur 
dalam arus kesadaran menunjuk kepada suatu objek, terhimpun pada 
suatu objek tertentu.

2. Lewat intensionalitas terjadilah identifi kasi. Hal ini merupakan akibat 
objektivikasi tadi, dalam arti bahwa berbagai data yang tampil pada 
peristiwa-peristiwa kemudian masih pula dapat dihimpun pada objek 
sebagai hasil objektivikasi tersebut.

3. Intensionalitas juga saling menghubungkan segi-segi suatu objek 
dengan segi-segi yang mendampinginya.

4. Intensionalitas mengadakan pula konstitusi.

Dalam melihat hakekat dengan intuisi ini, Husserl memperkenalkan 
pendekatan reduksi, yakni penundaan segala pengetahuan yang ada tentang 
obyek sebelum pengamatan itu dilakukan. Reduksi ini juga dapat diartikan 
sebagai penyaringan atau pengecilan. Reduksi ini merupakan salah satu 
prinsip dasar sikap fenomenologis, dimana untuk mengetahui sesuatu, 
seorang fenomenolog bersikap netral dengan tidak menggunakan teori-teori 
atau pengertian-pengertian yang telah ada sehingga obyek diberi kesempatan 
untuk “berbicara tentang dirinya sendiri”.

Istilah lain yang digunakan oleh Husserl adalah epoche, yang artinya 
melupakan pengertian-pengertian tentang obyek untuk sementara dan 
berusaha melihat obyek secara langsung dengan intuisi tanpa bantuan 
pengertian-pengertian yang ada sebelumnya.(ito, 2013). Ada 3 macam 
reduksi yang ditempuh untuk mencapai realitas fenomen dalam pendekatan 
fenomenologi itu, yaitu Reduksi Fenomenologis, Reduksi Eidetis, dan 
Reduksi Fenomenologi Transedental. 

a. Reduksi Fenomenologis.

Menyingkirkan segala sesuatu yang subyektifSikap Kita harus obyektif, 
terbuka untuk gejala-gejala yang harus “diajak bicara”. Walaupun 
demikian, fenomen itu memang merupakan data, sebab sama sekali 
tidak disangkal eksistensinya, hanya tidak diperhatikan. Namun obyek 
yang diteliti hanya yang sejauh Kita sadari.
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Hal yang dilakukan oleh Husserl dalam Reduksi Fenomenologis ini 
adalah:

1. Dengan “mengurung” atau bracketing yaitu meminggirkan 
keyakinan Kita akan totalitas obyek-obyek dan segala hal yang 
Kita terlibat dengannya dari pendirian alamiah ataupun bahkan 
pengalaman Kita tentangnya.

2. Menjelaskan struktur dari apa yang tetap ada setelah dilakukan 
“pengurungan”.

b. Reduksi Eidetis. Adalah menyingkirkan seluruh pengetahuan tentang 
obyek yang diselidiki dan diperoleh dari sumber lain. Maksud reduksi 
ini ingin menemukan eidos (intisari), atau sampai kepada wesen-nya 
(hakikat). Karena itu, reduksi ini juga disebut wesenchau, artinya 
di sini,. Tujuan sebenarnya dari reduksi adalah untuk mengungkap 
struktur dasar (esensi, eidos, atau hakikat) dari suatu fenomena (gejala) 
murni atau yang telah dimurnikan. Oleh karena itu, dalam reduksi 
eidetis yang harus dilakukan adalah jangan dulu mempertimbangkan 
atau mengindahkan apa yang sifatnya aksidental atau eksistensial. Dan 
caranya adalah dengan “menunda dalam tanda kurung”. Dengan reduksi 
eidetis ini, dimana dalam khayalan semua perbedaan-perbedaan dari 
sejumlah item dihilangkan sehingga tinggal suatu esensi saja.

c. Reduksi Fenomenologis Transedental.  Adalah dengan menyingkirkan 
seluruh reduksi pengetahuan. Segala sesuatu yang sudah dikatakan oleh 
orang lain harus untuk sementara dilupakan. Kalau reduksi-reduksi 
ini berhasil, maka gejala tersebut dapat memperlihatkan diri menjadi 
fenomen. Dalam reduksi yang ketiga ini sudah bukan lagi mengenai 
objek atau fenomen, tetapi khusus pengarahan intensionalitas ke subjek 
mengenai akar-akar kesadaran, yakni mengenai kesadaran sendiri 
yang bersifat transedental. Fenomenologi harus menganalisis dan 
menggambarkan cara berjalannya kesadaran transedental.
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 ( Memahami Carok dalam Perspektif Fenomenologi

Carok adalah sebuah pembelaan harga diri ketika diinjakinjak oleh orang 
lain, yang berhubungan dengan harta, tahta, dan, wanita. Intinya adalah 
demi kehormatan. Ungkapan etnografi  yang menyatakan, etambang pote 
mata lebih bagus pote tolang (dari pada hidup menanggung perasaan malu, 
lebih baik mati berkalang tanah) yang menjadi motivasi Carok. (Mien, 2007). 

Memahami carok dalam perspektif fenomenologi adalah sebuah 
cara untuk mengungkap secara jujur tanpa praduga dan prasangka apa 
yang sebenarnya terjadi dari sebuah realita carok, sehingga bisa diperoleh 
hakikat kesadaran sejati tentang carok dan masyarakat madura. Melalui 
fenomenologi, kita melihat carok dengan pasitiva kesadaran agar carok dapat 
menyingkapkan dirinya sendiri secara utuh bagi kita. Selajutnya realitas 
carok yang tersingkap dengan sendirinya mengnatar kita pada struktur 
struktur realitas carok yang paling mendasar yang mengantarkan kita pada 
aktivitas kesadaran tentang hakikat carok dan masyarakat madura.

Semua kasus Carok diawali oleh konfl ik, meskipun konfl ik tersebut 
dilatar belakangi oleh permasalahan berbeda (kasus masalah perempuan, 
kasus lainnya tuduhan mencuri, perebutan warisan, pembalasan dendam), 
semuanya mengacu pada akar yang sama, yaitu perasaan malo karena 
pelecehan harga diri (martabat). Untuk memulihkan harga diri yang 
dilecehkan, mereka melekukan Carok, yang ternyata selalu mendapat 
dukungan dari lingkungan sosial. Apapun cara Carok yang dilakukan, semua 
pelaku Carok yang berhasil membunuh musuhnya menunjukkan perasaan 
lega, puas, dan bangga. Pengertian harga diri (martabat) dalam kaitannya 
dengan perasaanmalo yang ditimbulkannya ketika terjadi pelecehan, kedua 
hal ini merupakan faktor pemicu utama orang Madura melakukan Carok, 
selain faktor lainnya(A. Latief, 2002).

Begitu pula kasus Carok lain yang terjadi di Madura, selalu bersumber 
dari perasaan malo tidak selalu hanya muncul secara sepihak, tapi adakalanya 
pada kedua pihak. Salah satu contoh kasus adalah Carok yang melibatkan 
Kamaluddin dan Mokarram ketika melawan Mat Tiken. Kamalludin merasa 
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malo karena tindakan Mat Tiken yang mengganggu istrinya dimaknai 
sebagai pelecehan terhadap harga dirinya sebagai seorang suami, oleh karena 
itu, Kamaluddin merasa malo, kemudian melakukan Carok kepada Mat 
Tiken. Mokkaram yang ikut membantu Kamaluddin ketika menghadapi Mat 
Tiken juga merasa ikutmalo, karena Kamaluddin adalah saudara sepupunya, 
yang dalam kategori sistem kekerabatan Madura termasuk dalam kategori 
taretan dalem. Cara Kamaluddin dan Mokaram melakukan Carok tersebut, 
oleh Mat Tiken, dimaknai pula sebagai pelecehan terhadap harga dirinya 
sehingga menimbulkan perasaanmalo.

Dengan mengacu pada salah satu contoh kasus Carok tersebut, 
pelecehan harga diri sama artinya dengan pelecehan terhadap kapasitas 
diri. Padahal, kapasitas diri seseorang secara sosial tidak dapat dipisahkan 
dengan peran dan statusnya dalam struktursosial. Peran dan status sosial 
ini dalam prakteknya tidak cukup hanya disadari oleh individu yang 
bersangkutan, tetapi harus mendapat pengakuan dari orang atau lingkungan 
sosialnya. Bahkan, pada setiap bentuk relasi sosial antara satu orang dan 
yang lainnya harus saling menghargai peran dan status sosial masingmasing 
akan tetapi, ada kalanya hal ini tidak dipatuhi. Bagi orang Madura, tindakan 
tidak menghargai dan tidak mengakui atau mengingkari peran dan sosial 
pada gilirannya timbullah perasaan malo. malo  muncul sebagai akibat 
dari perlakuan orang lain yang mengingkari atau tidak mengakui kapasitas 
dirinya. Orang Madura yang diperlakukan seperti itu sama artinya dengan 
dilecehkannya harga dirinya. Mereka kemudian akan selalu melakukan 
tindakan perlawanan sebagai upaya untuk memulihkan harga diri yang 
dilecehkan itu. Tindakan perlawanan tersebut cenderung sangat keras 
(dalam bentuk ekstrim adalah pembunuhan). Suatu ungkapan yang berbunyi 
ango’an poteya tolang etembang poteya mata (lebih baik mati daripada harus 
menanggung perasaan malo) memberi indikasi sangat kuat tentang hal itu.

Tindakan mengganggu istri orang atau perselingkuhan merupakan 
bentuk pelecehan harga diri paling menyakitkan bagi lakilaki Madura. Oleh 
karena itu, tidak ada cara lain untuk menebusnya kecuali membunuh orang 
yang mengganggunya. Saya kawin dinikahkan oleh penghulu, disaksikan 
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oleh orang banyak, serta dengan memenuhi peraturan agama. Maka, siapa 
yang mengganggu istri saya, oleh karena itu, martabat dan kehormatan istri 
merupakan manifestasi dari martabat dan kehormatan suami saya, oleh dari 
martabat dan kehomatan suami, karena istri adalah bhantalla pate (landasan 
kematian)(A. Latief, 2002).

Dalam ungkapan lain, tindakan mengganggu istri disebut sebagai 
aghaja’ nyaba, yang pengertiannya sama dengan tindakan mempertaruhkan 
atau mempermainkan nyawa. Dalam kehidupan sosial di antara hakhak dan 
kewajiban itu, boleh jadi hakhak dan kewajiban masyarakat, misalnya dalam 
konteks Carok, perlindungan terhadap perempuan (istri), menjadi bagian 
dari kewajiban masyarakat, sehingga tindakan mengganggu kehormatan 
mereka selalu dimaknai sebagai tindakan arosak atoran (merusak tatanan 
sosial). Tindakan mengganggu kehormatan istri, selain dianggap tindakan 
yang melecehkan harga diri suaminya, juga dianggap merusak tatanan sosial. 
Oleh karena itu, menurut pandangan orang Madura, pelakunya tidak bisa 
diampuni dan harus dibunuh.  Orang Madura yang malo  karena dilecehkan 
harga dirinya kemudian melakukan Carok disebut sebagai pelaku Carok. 
Akan tetapi, ketika Carok benarbenar terjadi, yang dimaksud dengan pelaku 
Carok adalah kedua belah pihak, baik pihak yang merasa harga dirinya 
dilecehkan (yang menyerang) maupun pihak yang dianggap melakukan 
pelecehan itu (yang diserang).

Apabila seorang lakilaki yang dilecehkan harga dirinya,namun 
kemudian ternyata tidak berani melakukan Carok, orang Madura akan 
mencemoohnya sebagai tidak lakilaki (lo’lake). Bahkan, beberapa informan 
justru menyebutnya sebagai bukan orang Madura, seperti dikatakan oleh 
Gutte Bakir, salah seorang blater dan jagoan didesanya. Katanya, “Mon 
lo’bangal aCarok ajjha’ngako oreng Madhura” (jika tidak berani melakukan 
Carok jangan mengaku sebagai orang Madura). Jadi, orang Madura 
melakukan Carok bukan karena sematamata tidak mau dianggap sebagai 
penakutmeskipun sebenarnya takut matimelainkan juga agar dia tetap 
dianggap sebagai orang Madura. 
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Bagi pelaku Carok yang menang dan tergolong sebagai orang jago, 
ada kecenderungan akan selalu menyimpan celurit yang pernah digunakan 
ketika membunuh musuhnya sebagai bukti atas kemenangannya itu. Celurit 
ini disimpan dan dirawat dengan baik, tanpa mengusik sedikit pun sisasisa 
darah yang masih melekat, meskipun akhirnya menjadi kering dan terlihat 
sebagai bercakbercak hitam. Bercakbercak darah inilah yang menjadi 
tanda bukti kepada semua orang bahwa celurit itu pernah dipakai untuk 
membunologinuh musuhnya. Dengan demikian, celurit tersebut menjadi 
simbolisasi kemenangannya

 PENUTUP 

Dari narasi melihat carok secara pasitiva kesadaran , membawa kita pada 
struktur struktur realitas carok yang paling mendasar yang mengantarkan 
kita pada aktivitas kesadaran tentang hakikat carok dan masyarakat madura. 
Melihat carok secar fenomenologi bukan hanya membawa kita pada 
pemaknaan pembunuhan, dan kekejaman orang madura namun membawa 
kita pada  struktur realitas masyarakat madura yang  menjaga kesopanan, 
menjaga harga diri, dan menjaga religiusitas.Bagi orang Madura, harga 
diri memiliki makna dimensi sosio-kultural yang berkaitan erat dengan 
posisi dirinya dalam struktur sosial.Posisi sosio-kultural ini menentukan 
status serta peran-peran diri orang Madura dalam kehidupan masyarakat. 
Kapasitas diri ini juga mencakup berbagai jenis dimensi lain tidak cukup 
hanya disadari oleh yang bersangkutan. Dalam kaitan ini, pelecehan 
terhadap harga diri akan diartikan sekaligus sebagai penghinaan terhadap 
kapasitas diri. Dan inilah awal dari pemahaman kita akan carok. 
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 KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI 

Computer mediated communication atau disingkat CMC adalah salah 
satu bentuk dari kemajuan teknologi yang berawal dari sebuah komputer 
yang menghubungkan dengan komputer lainnya. Teknologi yang telah 
mengantarkan kita dalam keadaan yang memudahkan untuk berkomunikasi. 
Komunikasi yang dimediasi komputer saat ini telah berubah dalam bentuk 
yang lebih ringkas atau lebih dikenal smartphone.

Karakteristik kerja komputer dalam Web 1.0 berdasarkan pengenalan 
individu terhadap individu lain (human cognition) yang berada dalam 
sebuah sistem jaringan, sedangkan Web 2. berdasarkan sebagaimana 
individu berkomunikasi (human communication) dalam jaringan antar 
individu. Terakhir dalam Web 3.0 karakteristik teknologi dari relasi yang 
terjadi terlihat dari bagaimana manusia (users) bekerja sama (human 
corporation) (Fuchs, 2008).
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Berawal dari kemudahan untuk saling bertukar informasi dalam bentuk 
teks, saat ini media sosial mampu memberikan fasilitas pengiriman pesan 
dalam bentuk gambar, suara, dan bahkan video. Kemudahan itu tidak serta 
merta hanya memberikan kelancaran dalam berkomunikasi, tentu ada efek 
dibelakangnya. 

Pengguna dengan mudah berbagi informasi yang sesuai dengan apa 
yang mereka inginkan. User generated content salah satu fasilitas yang 
dapat digunakan bahwa informasi merupakan sesuatu yang mampu 
dikoordinasikan oleh penggunanya. Fuchs juga menyampaikan pengguna 
di media sosial dapat memberikan informasi yang ingin ditampilkan. 
Hal tersebut dikarenakan media sosial bersifat privasi namun mampu 
menjangkau massa dalam jumlah yang banyak (fuchs, 2014:35-36).

Fasilitas tersebut juga memposisikan khalayak media baru bukan 
sekedar penikmat pesan tetapi sekaligus menjadi seorang produser. Hal ini 
lebih dikenal dengan istilah prosumer (produser anda consumer). Seseorang 
di masa informasi saat ini mampu mengirimkan sebuah pesan sekaligus 
menjadi penikmat pesan itu sendiri.

Kemampuan itulah yang membuat media sosial  saat ini menjadi sangat 
diminati masyarakat bahkan berbagai tahap usia. Content dalam hal ini bisa 
memberikan arti apapun yang bersifat mudah dibagi. Gambar atau foto bisa 
dengan mudah diakses kapan pun, suara dapat ditransfer begitu saja hingga 
terciptalah paduan gambar dan suara yang menjadikan video disebarkan 
melalui media satu ini.

Maka dapat dibayangkan berapa banyak fi le dalam bentuk foto, suara, 
dan video yang sudah disebarkan jika setiap individu memiliki kemampuan 
yang sama dalam mengirimkan data. Sedangkan publik ataupun massa 
memiliki kemampuan yang sama dalam menerima data. Hal ini pula yang 
menjadi begitu banyaknya file dalam bentuk yang sama terkirim dalam 
waktu yang bersamaan.

Individu sebagai pengguna mampu menciptakan identitas yang sesuai 
dengan keinginan mereka. Publik juga mampu menemukan identitas yang 
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sesuai dengan pilihan mereka. Pada situasi seperti ini terciptalah kemampuan 
kolektif dalam mengkoordinasi sebuah pesan. Terutama sesama pengguna 
yang memiliki karakteristik tidak jauh berbeda. Media sosial memberikan 
ruang kepada individu maupun yang tergabung dalam sebuah kelompok 
untuk bersama mengolah pesan.

Pesan menjadi milik bersama hanya terjadi di media sosial. Meminjam 
istilah Castells, mass self communication yaitu pesan yang dikirim oleh 
seorang individu dapat dilihat oleh siapapun yang ada di dunia maya. 
Siapapun bisa memberikan respon kepada pesan tersebut. Sehingga tidak 
membutuhkan waktu yang lama dalam mengkoordinasi pesan dalam jumlah 
besar.

Media sosial menjadi pilihan yang sangat fl eksibel terutama bagi generasi 
sekarang dalam mengirimkan pesan. Begitu pula bagi mahasiswa Universitas 
Trunojoyo Madura fakultas ilmu sosial dan ilmu budaya pada bulan Agustus 
2019 secara serentak membuat ikat kepala (tongkosan). Universitas negeri 
yang terletak di daerah Bangkalan Madura ini berusaha melestarikan 
salah satu budayanya dengan mengajak mahasiswa baru beserta dosen dan 
karyawan untuk membuat ikat kepala tersebut. Harapannya adalah dengan 
memperkenalkan budaya ini kepada mahasiswa pendatang yang bukan asli 
Madura untuk mengetahui budaya tersebut. Sekaligus memberikan peran 
nyata ikut mengabadikan bahwa generasi sekarang tidak melupakan salah 
satu budaya asli daerah ini.

Letaknya yang berada di pulau Madura dan berdekatan dengan kota 
Surabaya menjadi salah satu pilihan universitas negeri bagi penduduk Jawa 
Timur. Namun tidak menutup kemungkinan ternyata mahasiswa disini 
berasal dari berbagai pulau. Informasi terbaru justru didapatkan bahwa 
mahasiswa dari Sumatera hingga Papua ikut kuliah di kampus ini. Hal 
tersebut sekaligus membuktikan mahasiswa yang berada di universitas ini 
mulai heterogen. Bukan penduduk Jawa saja.
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 IDENTITAS ERA INFORMASI 

Berangkat dari fakta mahasiswa yang berasal berbagai pulau, kegiatan 
pembuatan ikat kepala (tongkosan) berusaha untuk melestarikan nilai nilai 
budaya termasuk didalamnya memperkenalkan kepada mahasiswa baru 
yang berasal dari luar daerah. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang 
mampu menghargai nilai budayanya sendiri. Maka nilai budaya sangat 
penting untuk dipertahankan dan tetap diperkenalkan pada masyarakat 
generasi media yang lebih dekat kepada budaya baru dan akulturasi budaya 
lainnya sehingga mampu menghilangkan nilai budaya sendiri secara tidak 
disadari.

Peristiwa ini sekaligus diperkenalkan kepada media melalui salah 
satu media terbaru yang lebih dikenal dengan media sosial. Fakta ini tidak 
berlebihan karena dari kebiasan masyarakat saat ini adalah menggunakan 
media sosial sebagai salah satu ritual dalam kehidupan sehari – hari. Mereka 
lebih familiar untuk berkomunikasi melalui media sosial daripada bertemu 
langsung. Sehingga media sosial mampu memberikan dukungan dalam 
komunikasi yang dapat menampilkan sebuah identitas seseorang sekaligus 
identitas kelompok.

Identitas inilah yang kemudian muncul dari gerakan membuat 
tongkosan secara bersamaan oleh seribu orang lebih di universitas trunojoyo 
Madura pada bulan Agustus lalu. Dukungan media sosial menjadi sangat 
dominan karena ikut mengabadikan karena hampir dari sekian banyak 
orang yang ikut kegiatan tersebut membuat foto melalui angle masing- 
masing. Foto inilah yang kemudian di upload di media sosial yang kemudian 
memunculkan gerakan identitas yang secara eksplisit mereka menyampaikan 
bahwa ‘kami bangga menggunakan tongkosan’ meskipun mereka bukan 
berasal dari daerah tersebut.

Media sosial sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Keberadaannya 
yang telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi menjadi sangat 
penting dalam menyita perhatian. Komunikasi dan informasi mendadak 
menjadi sesuatu yang patut diperhatikan sebagai kegiatan yang utama dalam 
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keseharian. Manusia seolah tak rela terlepas dari kedua hal tersebut sesaat 
saja. Peran ini tak lepas dari adanya media sosial.

Media sosial menurut Van Dijk (2013) adalah platform  media yang 
memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam 
beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat 
sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar 
pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.

Media riset Qmee diprakarsai Oleh Nick Sutton dan Jonathan Knight 
pada tahun 2014 memublikasikan tentang infografik dari media sosial 
Twitter, Instagram dan Facebook dalam satu menit atau 60 detik. 67 ribu foto 
yang diunggah di akun Instagram, 433 ribu teks (tweet) dan 293 ribu status 
yang diperbarui di Facebook (Nasrullah, 2017:24).

Data tersebut menunjukkan begitu pentingnya seorang individu 
dalam semenit saja memberikan informasi tentang diri mereka di media 
sosial. Maka tidak berlebihan jika media sosial seiring waktu menjadi 
semakin berkembang dan bertambah sesuai dengan permintaan dari 
manusia itu sendiri. Keberadaan manusia yang terus berkembang tentu 
saja juga membutuhkan sebuah media yang mampu memahami mobilitas 
yang semakin tak dapat dihindari. Teknologi menjadi pervasive dan sulit 
dilepaskan dalam kehidupan masyarakat era informasi.

Dilihat dari banyaknya postingan di media sosial maka dapat dimaknai 
bahwa seorang individu saat ini gemar memberikan informasi tentang 
mereka di media sosial. Mulai dari hal yang bersifat privasi seperti data 
mereka hingga foto maupun video tentang kegiatan yang terkait individu 
itu sendiri. Hal ini tentu tak jauh dari kebutuhan mereka sebagai seorang 
manusia yaitu bersosialisasi. 

Individu membutuhkan sebuah identitas dalam kehidupan untuk 
membedakan dengan individu yang lain. Identitas menurut Hall adalah 
sesuatu yang terus-menerus dibentuk dalam kerangka sejarah dan budaya, 
sesuatu yang diposisikan pada suatu tempat dan waktu, sesuai dengan 
konteks (Hall,1990).
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Defi nisi tersebut begitu menjelaskan bahwa identitas seseorang tidak 
akan jauh dari sebuah sejarah yang salah satunya tentu saja keturunan yang 
membuat seorang individu berada di dunia ini. Secara manusiawi seorang 
individu tentu saja memiliki garis keturunan dari sebuah keluarga yang telah 
membesarkannya. Lingkungan tersebut bisa dikatakan sebagai kerangka 
sejarah yang selama ini telah membentuk seorang individu menjadi manusia 
yang memiliki karakter yang berbeda satu sama lainnya. Itulah mengapa 
meskipun dalam keluarga yang sama dan memiliki saudara kandung, 
tetap saja seorang individu tidak terlepas dari karakteristiknya sendiri 
yang membedakan dengan orang lain bahkan saudara kandung di dalam 
keluarganya dan saudara kembar sekalipun.

Kenyataannya mahasiswa yang menjadi informan dalam penelitian 
ini merupakan seorang individu yang tentu saja berangkat dari keluarga 
yang berbeda. Mereka memiliki karakteristik yang tidak sama dan yang 
paling menonjol adalah mereka berasal dari daerah yang berbeda. Namun 
dipertemukan dalam satu kegiatan yang sama yaitu pembuatan ikat kepala 
(tongkosan) di Fisib Universitas TRunojoyo Madura pada Agustus 2019.

Identitas yang membawa sejarah dan budaya masing – masing maka 
saat berkumpul di sebuah tempat yang sama perbedaan pasti ada dalam 
sebuah kebersamaan. Kegiatan pembuatan ikat kepala yang mereka lakukan 
dalam satu waktu itu mampu mempersatukan perbedaan dalam satu tempat 
yang sama dnegan alasan yang sama. Sebagai mahasiswa baru pendatang 
dari berbagai daerah bahkan mungkin dari daerah yang sama sekali diluar 
budaya Jawa yaitu daerah timur maupun pulau Sumatera.

Salah satu perbedaan dari seorang individu selain sejarah adalah dari 
budaya. Universitas Trunojoyo yang terletak di pulau Madura ini telah 
menjadi tujuan belajar bagi ribuan mahasiswa yang bukan saja dari pulau 
Jawa namun dari Sabang sampai Merauke. Fakta ini diketahui dari informan 
yang menjadi fokus penelitian ini. Dalam identitas mereka telah diwawancara 
dan terungkap bahwa daerah asli mereka ada yang dari Medan, Kalimantan 
dan sebagian besar Jawa. 
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Hal ini menjadikan kegiatan pembuatan ‘tongkosan’ selain menjadi 
simbol yang menyatukan visi sebuah fakultas dalam perbedaan namun 
tentu saja akan terselip sebuah makna yang tidak jauh dari identitas yang 
ditampilkan. Kegiatan ini berharap memperkenalkan salah satu bentuk 
budaya Madura, yaitu ikat kepala yang biasanya digunakan oleh kaum pria.

Filosofi  dari ikat kepala yang lebih dikenal dengan ‘tongkosan’ atau 
odheng ini adalah semakin tegaknya kelopak odheng dipakai, maka semakin 
tinggi juga derajat kebangsawanan pemakainya. Bagi orang sepuh, odheng 
dipakai dengan ujung dipilin, sedangkan untuk yang masih muda, bagian 
ujungnya dibiarkan tetap terbeber. Odheng terdapat beberapa ukuran dan 
mempunyai beberapa motif. Berdasarkan dari bentuknya, terdapat odheng 
peredhan (besar) dan odheng tongkosan (kecil), Sedangkan dari motifnya 
terdapat odheng motif modang, garik atau jingga, bere`songay atau toh biru, 
dul-cendul, storjan. Ikatan odheng yang dipakai dalam pakaian adat Madura 
juga mempunyai maknanya tersendiri. Pada odheng peredhan contohnya, 
pada bagian ujung simpul bagian belakang dipelintri tegak lurus ke atas 
sehingga melambangkan huruf alif. Huruf alif merupakan huruf pertama 
di dalam aksara Hijaiyah (Arab). Sedangkan pada odheng tongkosan kota, 
simpul pada bagian belakang dibentuk menyerupai huruf lam alif. Kedua 
bentuk simpul odheng ini melambangkan sebuah pengakuan atas keesaan 
Allah, mengingat masyarakat suku Madura sendiri merupakan masyarakat 
penganut agama Islam yang taat (Wikipedia).

Pemakaian ikat kepala ini memang sudah jarang digunakan oleh 
masyarakat pada umumnya. Masyarakat justru lebih familiar memakai 
sebuah peci atau kopyah yang bisa sekaligus digunakan untuk sholat bagi 
masyarakat Madura yang sebagian besar memeluk agama Islam. Melihat 
fenomena tersebut maka tidak berlebihan bahwa pembuatan ikat kepala ini 
menjadi sebuah kegiatan yang penting untuk sekaligus memperkenalkan 
kepada masyarakat pendatang yaitu mahasiswa baru terlebih melestarikannya 
untuk tetap ada di tengah masyarakat di jaman modern yang semakin lekat 
dengan media sosial.
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Pendatang sebagai seorang individu yang baru berada pada suatu 
tempat merupakan hal yang lumrah jika harus ikut menyesuaikan dengan 
budaya yang ada. Meskipun pada awalnya akan terjadi sebuah kecanggungan. 
Namun seseorang tentu akan berusaha menjadi individu yang bisa diterima 
salah satunya adalah melalui sebuah penyesuaian. Dalam hal ini adalah 
penyesuaian budaya yang mungkin sesuatu yang sama sekali baru.

Keadaan seperti ini sangat mungkin terjadi pada individu yang 
kemudian akan melakukan tindakan apapun demi diterimanya dalam 
sebuah keadaan, waktu ataupun tempat. Hal tersebut menjadikan seseorang 
terus menerus akan memiliki sebuah identitas yang terbentuk karena 
menyesuaikan diri dengan tempat yang baru. Maka identitas sebetulnya 
adalah sebuah hal yang terus menerus dibentuk dari seorang individu karena 
mereka adalah manusia yang terus mengikuti perubahan dalam kehidupan 
mereka.

Pencarian identitas seseorang selalu terkait dengan permasalahan 
bagaimana orang itu berusaha menempatkan dirinya (positioning) dalam 
suatu lingkup masyarakat yang telah menempatkan dirinya dalam lingkup 
lain (being positioned)  (Hall, 1990). Setidaknya keadaan yang paling nyata 
adalah pada saat seorang individu berkembang dari seorang anak menjadi 
remaja dan dewasa. Dari keadaan ini saja mereka harus menyesuaikan diri 
sehingga akan terlihat perbedaannya.

Identitas seorang individu semakin dibentuk saat dia berada di tempat 
yang jauh berbeda dengan keadaan dimana selama ini dia berada. Karena 
pasti ada sebuah perbedaan yang akan menempatkan mereka untuk mampu 
menyesuaikan meski secara bertahap. Disinilah mulai terbentuk sebuah 
identitas budaya yang juga bisa berubah dari sebelumnya.

Maka Hall juga menyampaikan bahwa identitas budaya ini sesuatu 
yang cair dan terus menerus mengalami pembentukan sesuai dengan 
keadaan yang dihadapi oleh seorang individu. Begitu juga dengan kegiatan 
yang menjadi fokus penelitian ini yaitu pendatang yang berusaha membuat 
‘tongkosan’ atau ikat kepala kecil berasal dari budaya Madura. Memiliki 
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fi losofi  yang dalam dan mungkin berbeda dengan nilai budaya yang dianut 
oleh mahasiswa baru yang ikut dalam kegiatan ini.

Kenyataannya kegiatan ini memiliki potensi untuk menyatakan 
eksistensi sebagai bagian dari identitas yang ingin dibentuk seseorang di 
dunia maya salah satunya media sosial. Mereka yang mengikuti kegiatan ini 
sebagian besar menjadikan status di media sosial. Dari 150 kuesioner yang 
disebarkan, 75% telah mengunggah kegiatan tersebut. Hal ini dapat memiliki 
makna bahwa mereka bangga dengan kegiatan itu. Mereka yang berasal dari 
berbagai daerah menerima budaya ini sebagai bagian dari budaya mereka.  
Meskipun mungkin mereka tidak memahami filosofi yang ada di balik 
sebuah ikat kepala yang biasa disebut di Madura sebagai tongkosan.

Nilai kebersamaan dianggap lebih penting dalam memersatukan 
pemikiran pada sebuah pertemuan besar dan melibatkan orang baru. Maka 
kegiatan ini sekaligus sebagai sebuah gerakan identitas yang menunjukkan 
‘saya bangga berbudaya madura’ meskipun melalui sebuah simbol ikat kepala 
kecil. Sehingga gerakan ini tercatat mendapatkan rekor dari MURI karena 
melibatkan seribu lebih individu dalam satu kegiatan yang sama.

Jejaknya di media sosial pun meninggalkan sebuah makna bahwa 
mereka bersama sama menggaungkan bahwa budaya Madura masih 
dilestarikan hingga saat ini. Masih ada di jaman media komunikasi yang 
sangat mendukung kecepatan dalam bertukar pesan dan informasi. Budaya 
yang tidak dilupakan oleh generasi milenial yang lebih dekat dengan serbuan 
budaya baru dari negara lain. Budaya yang masih dipegang oleh generasi 
yang sangat erat dengan kemudahan dan kepraktisan.

Tongkosan menjadi salah satu identitas mereka saat ini karena telah 
berada di pulau Madura yang mengantarkan budaya tersebut kepada 
mereka. Seiring berjalannya waktu maka terjadi konstruksi budaya yang 
telah disepakati. Kontruksi subyektivitas yang mutual, menurut Bhaba 
ditampilkan dalam hibriditas identitas yang kemudian dapat menyesuaikan 
dalam sejarah, waktu dan ruang tertentu (Sutrisno, 2004).
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Sejarah, waktu dan ruang dapat memposisikan seorang individu dalam 
peristiwa pembentukan identitas saat mereka berada di daerah yang baru. 
Konstruksi identitas budaya yang dimaknai dan disepakati oleh individu, 
melalui banyak pertimbangan yang justru mungkin tidak menunggu 
kesepakatan di dalam diri. Demi terciptanya suasana yang aman dan penuh 
toleransi. Sehingga seorang individu sangat mungkin menerima konstruksi 
budaya dalam dirinya dengan lapang dada. Meskipun jika di telaah kembali 
ada beberapa nilai yang boleh jadi mereka tidak menerima secara penuh. 
Dalam hal ini nilai - nilai yang ditampakkan dalam pembuatan ikat kepala 
secara serentak menunjukkan kebersamaan dalam  melestarikan salah satu 
budaya Madura. 

Fokus dari kegiatan tersebut sesungguhnya adalah pengenalan budaya 
Madura sekaligus melestarikan agar lebih kuat berada di dalam jiwa 
masyarakat Madura sendiri. Simbol berupa ornamen yang masyarakat 
Madura tidak menggunakannya pada kehidupan sehari hari karena jarang 
terlihat di masyarakat sendiri. Namun pada acara formal akan sering dipakai 
oleh kaum pria dengan tujuan menguatkan identitas budaya mereka.

Faktanya melalui media sosial telah diabadikan sebuah peristiwa 
gerakan identitas dengan pembuatan ikat kepala ‘tongkosan’ yang secara 
eksplisit mengakui bahwa mereka bangga simbol budaya ini masih ada 
hingga detik ini. Media sosial juga ikut memberikan peran kepada mereka 
yang telah meng upload foto mereka menjadi status bahwa konstruksi 
identitas budaya telah disepakati dengan menunjukkan kepada publik 
identitas budaya yang baru. Mereka secara sadar menunjukkan suasana 
kebersamaan dalam budaya yang baru bagi para pendatang luar daerah. 
Sekaligus membawa nilai fi losofi  yang terbawa didalam budaya tersebut.

Konstruksi identitas budaya tidak lagi memaksa seseorang dalam 
keadaan yang nyata, mereka bisa jadi mengalami hal tersebut dalam kondisi 
menerima dengan penuh kesadaran. Justru hal itu yang menimbulkan 
toleransi dalam kebersamaan namun tetap mempertahankan nilai budaya 
yang dimiliki sedari lahir. Namun tidak menutup kemungkinan budaya yang 
dimiliki sedari lahir lama kelamaan mengalami disrupsi. Pergeseran yang 
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lebih mengutamakan budaya yang ditampakkan melalui media sosial saja 
tetapi tidak dimaknai didalam jiwa. Bahkan mungkin tidak keduanya.

Kontruksi identitas budaya tetap memiliki konsekuensi yang pasti 
dirasakan oleh setiap individu. Baik dilakukan di media sosial maupun dalam 
kehidupan nyata. Namun yang paling tampak tentunya dalam kehidupan 
nyata karena manusia akan mempraktekkan pada perilaku mereka sehari 
hari. Nilai nilai yang dikonstruksikan akan ditampakkan dalam kehidupan 
seorang manusia sebagai individu. Dalam keadaan sadar ataupun tidak.

Pernyataan Hall tentang identitas adalah sesuatu yang dapat mencair dan 
tentu saja disesuaikan dengan keadaan yang baru. Kodratnya individu sebagai 
manusia adalah menyesuaikan diri dengan kehidupan di sekelilingnya. Saat 
keadaan tersebut dapat dikendalikan maka individu dapat memiliki identitas 
sesuai dengan harapan. Karena tidak satu pun individu akan merasa nyaman 
jika memiliki identitas budaya yang terus menerus mengalami gesekan 
dengan lingkungan di sekitarnya. Budaya yang sudah disepakati maka tidak 
akan mendapat penolakan oleh individu yang berada di sekelilingnya. Tetapi 
identitas budaya yang baru tentu akan mengalami penyesuaian yang bahkan 
mungkin penolakan. Namun dalam kegiatan pembuatan ‘tongkosan’ ini 
terlihat bahwa semua mengakui simbol budaya ini patut untuk dilestarikan 
dan semua bangga dalam acara tersebut terbukti dengan kebersamaan yang 
ada dan prestasi yang dicapai. Penghargaan dari MURI adalah sesuatu yang 
dapat dibanggakan oleh karena itu peserta kegiatan tersebut juga bangga 
menjadikannya status di dalam media sosial.
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 LATAR BELAKANG 

Harga garam rakyat saat ini mencapai titik terendah sejak tiga tahun terakhir. 
Rata-rata garam dengan kualitas satu (K-1) terjual paling tinggi Rp 600,-/
kg. Sementara harga garam K-2 dan K-3 di bawah Rp 400,-. Padahal garam 
rakyat pernah mencapai harga di atas Rp 3.500,- pada tahun 2017. Saat itu 
petani merasakan manisnya menjual kristal putih tersebut. Tapi tahun ini, 
petani harus gigit jari. Tak pelak, banyak petani garam mengeluh. Mereka 
menyebut bahwa hasil panen tidak sebanding dengan biaya produksi. Petani 
mengaku hanya bisa balik modal tanpa mendapatkan keuntungan lebih 
(Jawa Pos, 13/8/2019).
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Kesabaran petani garam di Madura mencapai titik puncak. Tidak 
adanya kepastian harga serta rendahnya serapan garam yang membuat 
mereka geram. Ribuan petani garam se-Madura menggelar demo di depan 
kantor Gubernur Jawa Timur. Mereka berasal dari dari empat kabupaten 
di Madura, Sumenep, Pamekasan, sampan, dan Bangkalan. Tiga tuntutan 
petani garam Madura alias Tritura yang akan disampaikan kepada Gubernur 
Jawa Timur, Khofi fah Indar Parawansa.

Pertama, menunutut Gubernur akan memerintahkan perusahaan 
garam melakukan penyerapan garam secara maksimal. Kedua, FPGM 
menuntut pemerintah pusat agar menyetop keran impor garam. Sebab 
regulasi tentang impor garam merugikan petani. Jika impor tetap dilakukan, 
garam rakyat tidak bisa terserap optimal. Ketiga, cabut pernyataan Presiden 
yang mengatakan bahwa garam Madura jelek (Jawa Pos, 4/9/2019).

Pernyataan Presiden Joko Widodo soal garam Nusa Tenggara Timur 
(NTT) lebih bagus dibandingkan dengan produksi dari Madura menjadi 
persoalan. Pernyataan itu disampaikan saat berkunjung ke tambak garam 
di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, NTT. Pernyataan tersebut 
menimbulkan gejolak di pulau garam. Masyarakat yang tergabung dalam 
Himpunan Masyarakat Petambak Garam (HMPG) Sumenep menggelar 
demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumenep (Jawa Pos, 4/9/2019).

Pemerintah sebenarnya sudah menetapkan regulasi untuk mengatasi 
persoalan pertanian garam. Misalnya regulasi tentang program integrase 
lahan garam yang sudah dicanagkan sejak 2015. Dinas Perikanan Sampang 
gencar melakukan sosialisasi, akan tetapi hasilnya masih jauh dari harapan. 
Sampai saat ini lahan yang terintegrasi sangat kecil. Pada tahun ini, baru 
di dua desa yang melakukan integrase lahan. Yakni di desa Marparan dan 
Disanah, Kecamatan Sreseh. Luas lahan garam yang terintegrasi di dua desa 
tersebut sekitar 55 hektare (Jawa Pos, 16/8/2019).

Persoalan harga garam rakyat adalah salah satu kompleksitas 
lingkungan yang dihadapi sistem komunikasi Pemerintah. Pemerintah 
sudah memproduksi dan mereproduksi informasi untuk menyelesaikan 
persoalan tersebut. Namun regulasi ini belum bisa menyelesaikan persoalan 
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harga garam. Latar belakang inilah yang menjadi dasar rumusan masalah 
penelitian ini, yaitu bagaimana adaptasi sistem komunikasi Pemerintah 
dalam menghadapi kompleksitas   pertanian garam di Madura?

 ( Sistem Komunikasi

Penelitian ini mendasarkan pada teori komunikasi pembangunan. Perspektif 
yang digunakan adalah sibernetik (cybernetics tradition). Salah satu teori 
penting dalam tradisi sibernetik adalah teori sistem. Teori sistem yang paling 
mutakhir adalah teori sistem Niklas Luhmann. Penelitian ini menggunakan 
teori sistem dalam pendekatan Luhmann.

Komunikasi pembangunan adalah proses intervensi dalam aturan 
sistematis atau strategis dengan berbagai media (cetak, radio, telepon, 
video dan internet), atau pendidikan (pelatihan, literasi, sekolah) untuk 
tujuan perubahan sosial yang positif. Perubahan dapat terjadi dalam bidang 
ekonomi, personal, spiritual, sosial, budaya, dan politik (McPhail, 2009: 3). 
Tujuan dan fungsi utama komunikasi pembangunan dijelaskan dalam tabel 
1:

Tabel 1
Tujuan dan Fungsi Utama Komunikasi Pembangunan

Type Purpose/Defi nition Main Functions

D e v e l o p m e nt 
Communication

Mendukung perubahan 
b e r k e l a n j u t a n  d a l a m 
k e g i a t a n - k e g i a t a n 
pembangunan dengan 
melibatkan berbagai pihak 
yang berkepentingan di 
dalamnya.

Membentuk lingkungan yang 
kondusif untuk mengetahui 
berbagai resiko dan peluang; 
d i s e m i n a s i  i n f o r m a s i ; 
m e n d o r o n g  p e r u b a h a n 
perilaku dan perubahan sosial.

Sumber: Mefalopulos, 2008: 5

Komunikasi pembangunan adalah perpaduan antara pembangunan 
sebagai pemberdayaan dan komunikasi sebagai penyebaran makna atau 
pesan. Komunikasi pembanguan meliputi isu-isu di seluruh level: akar 
rumput (grassroots), komunitas besar (large community), regional, nasional, 
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dan global (Melkote and Steeves, 2006: 44). Komunikasi pembangunan 
adalah komunikasi yang diorientasikan pada tujuan-tujuan tertentu untuk 
mempromosikan pembangunan dalam seluruh aspek dan pada semua level 
kehidupan. Komunikasi pembanguan bersifat informatif, edukatif, dan 
motivasional.

Tujuan mendasar komunikasi pembangunan adalah untuk menyadarkan 
masyarakat tentang berbagai prioritas riil negara atau masyarakat yang 
biasanya dilupakan dalam kekhawatiran Pemerintah untuk memublikasikan 
kebijakan-kebijakan kementerian dan departemen-departemen pemerintah 
lainnya. Komunikasi pembangunan didasarkan pada diseminasi informasi 
tentang berbagai proyek yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, 
baik diinisiasikan oleh Pemerintah atau oleh organisasi non Pemerintah 
(NGO/LSM) (Vilanilam, 2009: 115-116).

Komunikasi pembangunan adalah tentang pemahaman peran yang 
dimainkan oleh informasi, komunikasi, dan media dalam perubahan sosial 
baik secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi pembangunan juga 
meliputi berbagai jenis aplikasi praktis yang didasarkan pada komunikasi 
sebagai “proses” dan peran teknologi media dalam perubahan sosial 
(Th omas, 2014: 1).

 ( Tradisi Sibernetika dan Teori Sistem Komunikasi

Ide tentang bentuk sistem adalah inti dari pemikiran sibernetik. Sistem 
adalah seperangkat komponen-komponen yang berinteraksi bersama 
membentuk sesuatu yang terdiri dari sejumlah bagian-bagian tersebut. 
Seluruh sistem secara khas ditandai dengan sebuah pola hubungan. Beberapa 
bagian sistem selalu dibatasi oleh ketergantungannya pada bagian lain, dan 
pola ketergantungannya terbentuk melalui sistem itu sendiri. Tetapi sistem 
tidak dapat hidup sendiri tanpa mengambil sumberdaya baru dalam bentuk 
input.

Sistem mengambil input dari lingkungan, mengolah, dan menciptakan 
output untuk lingkungannya. Input dan output berupa materi nyata/riil, 
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tapi kadang terdiri dari energi dan informasi. Sebagai tambahan untuk 
ketergantungan, sistem juga ditandai oleh regulasi diri (self-regulation) dan 
kontrol. Dengan kata lain, sistem mengawasi, mengatur, dan mengontrol 
output mereka dalam tatanan untuk tetap stabil dan mencapai tujuan. Sistem 
berada dalam lingkungan yang dinamis, ia harus dapat beradaptasi dan 
mampu berubah (Littlejohn dan Foss, 2008: 39-40).

Sibernetika (cybernetics) adalah studi tentang pemrosesan informasi, 
umpan balik (feedback), dan kontrol dalam sistem komunikasi (Griffin, 
2009: 43). Teorisi dalam tradisi cybernetic mencoba untuk menjawab 
beberapa pertanyaan seperti: Bagaimana sebuah sistem bekerja? Hal apa 
sajakah yang dapat mengubah sistem? Bagaimana kita dapat mengamati 
sistem? (Griffi  n, 2012: 39-43).

Norbert Wiener mendefinisikan sibernetik sebagai ilmu tentang 
“kontrol dan komunikasi”. Ada beberapa konsep penting dalam tradisi 
sibernetik, antara lain feedback, informasi dan autopoiesis. Dalam sibernetik, 
feedback berarti komunikasi berputar, dan kontrol dilihat sebagai tempat 
dimana sebuah sistem mewujudkan proses perputaran/sirkularitas. Sebagai 
contoh, A mempengaruhi B, B mempengaruhi C, dan C mempengaruhi A, 
demikian seterusnya.

Konsep penting dalam tradisi sibernetik berikutnya adalah informasi. 
Konsep sibernetik tentang informasi mengandung sifat pesan, tanpa 
merujuk pada siapa, secara relatif disertai dengan konteks informasi yang 
disampaikan. Seseorang akan memberikan respon karena ia memiliki 
informasi, informasi membuatnya berbeda. Informasi adalah tempat dimana 
sistem mengelola interpretasi.

Konsep dalam tradisi sibernetik berikutnya adalah autopoiesis. 
Niklas Luhmann mengadopsi autopoiesis dalam teori sistem sosiologi. Ia 
mengatakan bahwa sistem sosial tidak mengorganisasikan dirinya tetapi 
secara metaforis memproduksi lingkungan untuk dirinya sendiri. Bagi 
Luhmann sistem sosial dibentuk melalui komunikasi yang berada diantara 
mereka. Lingkungan mereka hanya terdiri dari komunikasi (Littlejohn dan 
Foss, 2009: 285-288).
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Meskipun teori-teori tradisi sibernetika sangat bagus untuk pemahaman 
terhadap sebuah hubungan, tetapi kurang efektif dalam membantu kita 
memahami perbedaan-perbedaan individu diantara bagian-bagian sistem. 
Sebaliknya, tradisi sistem sangat berguna dalam membantu kita memahami 
individu manusia sebagai pelaku komunikasi (Littlejohn, 2012: 59-63).

Sistem senantiasa berada dalam lingkungan, demikian juga dengan 
sistem komunikasi. Ia senantiasa berada dalam lingkungan. Ada banyak 
sistem selain sistem komunikasi dalam lingkungan. Perbedaan substansial 
antara sistem dan lingkungan adalah sistem tidak lebih kompleks dari 
lingkungan. Bila sistem sama atau lebih kompleks dari lingkungan, maka 
sistem tersebut akan musnah.

Sistem komunikasi didefi nisikan Luhmann sebagai interaksi. Sebagai 
sistem autopoiesis mereka membentuk diri mereka sendiri dengan operasi 
berupa komunikasi. Sistem komunikasi memiliki batas-batas, dan masalah 
pertamanya adalah reduksi kompleksitas (Luhmann, 1989: 28-29).

Luhmann mendefi nisikan komunikasi secara eksplisit sebagai kesatuan 
informasi, pesan dan pemahaman (Luhmann, 2000: 96). Komunikasi 
tercipta melalui sintesis dari tiga jenis seleksi perbedaan, yaitu seleksi 
informasi, seleksi ujaran dari informasi ini, dan seleksi pemahaman atau 
ketidakpahaman dari ujaran dan informasinya (Luhmann, 2002: 157; 
Luhmann, 1986: 123).

Hal ini membawa konsekuensi bahwa sistem harus bisa mereduksi 
kompleksitas lingkungannya. Sistem tidak boleh lebih kompleks dari 
lingkungannya, sistem harus bisa membedakan diri dengan lingkungannya. 
Tiap sistem selalu mengandung reduksi kompleksitas dalam dirinya. Bila 
sistem lebih kompleks dari lingkungannya, maka ia tidak lagi menjadi sistem, 
karena sulit dibedakan antara sistem dan lingkungan. 

Lingkungan, secara sederhana adalah “sesuatu yang lain”. Seseorang 
harus membedakan lingkungan dari sistem yang berada dalam lingkungan. 
Lingkungan terdiri dari banyak sistem yang kompleks. Untuk menganalisa 
perbedaan antara sistem dan lingkungan, dimulai dengan asumsi bahwa 
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lingkungan selalu lebih kompleks dari sistem itu sendiri (Luhmann, 1995: 
181-182).

Sistem harus menentukan batas-batas dirinya agar berbeda dengan 
lingkungan. Batas ini penting agar sistem bisa dibedakan dengan lingkungan, 
agar sistem tidak larut dalam lingkungan. Batas ini juga yang membedakan 
antara satu sistem dengan sistem lain. Sistem komunikasi memiliki batasnya 
sendiri, demikian juga dengan sistem ekonomi, sistem hukum, sistem 
pengetahuan dan sistem-sistem yang lain. Dalam konteks ini, sistem bersifat 
tertutup. Ia membuat batas untuk dirinya, menutup diri agar tercipta 
disparitas dengan sistem lain dan lingkungannya. 

Ada banyak informasi dalam lingkungan, semua informasi ini masih 
bersifat tidak jelas, tidak pasti, dan tidak terprediksi (equivocality). Sistem 
akan mereduksi dan menyeleksi informasi tersebut. Informasi yang sudah 
jelas, pasti, dan terprediksi menjadi input untuk sistem. Input ini akan 
menjadi dasar untuk produksi informasi. Informasi ini diharapkan bisa 
menyelesaikan kompleksitas lingkungan yang dihadapi sistem.

Sistem komunikasi adalah sistem tertutup yang lengkap, menciptakan 
komponen-komponen yang membentuk dirinya melalui komunikasi itu 
sendiri. Dalam kaitan dengan hal ini, sistem komunikasi adalah sistem 
autopoiesis yang memproduksi dan mereproduksi sesuatu yang berfungsi 
sebagai unit untuk sistem melalui sistem itu sendiri (Luhmann, 2002: 160-
161; Luhmann, 2000: 11).

Sistem komunikasi selain tertutup, juga sekaligus terbuka. Ia harus 
bisa membedakan diri dengan lingkungannya, menentukan batas-batasnya, 
mereduksi kompleksitas, namun juga sekaligus membuka diri untuk 
mengambil informasi dari lingkungannya. Informasi yang akan berguna bagi 
sistem untuk menyelesaikan kompleksitas-kompleksitas yang dihadapinya. 
Sistem perlu membuka diri agar ia selalu dapat mengambil informasi 
lingkungan yang dinamis.

Informasi yang diproduksi sistem komunikasi akan melahirkan umpan 
balik (feedback) dari lingkungan. Umpan balik ini akan dijadikan input 
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bagi sistem untuk mereproduksi informasi selanjutnya. Informasi yang 
direproduksi sistem akan memantik umpan balik lagi. Umpan balik itu akan 
menjadi input bagi sistem untuk mereproduksi informasi. Demikian proses 
ini berjalan terus-menerus, kondisi ini disebut sebagai autopoiesis. Semua 
proses ini melalui komunikasi dan komunikasi hanya ada dalam masyarakat.

Autopoiesis adalah mekanisme sistem dalam mengambil informasi dari 
lingkungan, memproduksi dan mereproduksi informasi untuk menyelesaikan 
kompleksitas dirinya. Autopoiesis membuat sistem memproduksi kode-kode 
yang khas dimiliki sistem itu sendiri. Kode-kode ini akan dikomunikasikan 
di dalam sistem sebagai sesuatu yang khas sistem. Tiap sistem yang ada 
dalam lingkungan akan melakukan autopoiesis seperti ini. Masing-masing 
sistem memiliki kode-kode khas yang digunakan dalam system, dari sinilah 
sebuah sistem bisa dibedakan dengan sistem yang lain.

Konsep autopoiesis mengacu kepada suatu keberagaman sistem-sistem 
mulai dari sel-sel biologis hingga seluruh masyarakat dunia. Luhmann 
menggunakan istilah itu untuk mengacu kepada sistem-sistem antara lain 
seperti ekonomi, sistem politis, sistem hukum, sistem ilmiah, dan birokrasi. 
Sistem-sistem autopoiesis mempunyai empat karakteristik berikut: pertama, 
suatu sistem autopoiesis menghasilkan unsur-unsur dasar yang membentuk 
sistem itu. Kedua, sistem-sistem autopoiesis mengorganisasi diri dalam dua 
cara – mereka mengorganisasikan perbatasan-perbatasannya sendiri, dan 
mengorganisasikan struktur-struktur internalnya. Ketiga, sistem-sistem 
autopoiesis mengacu kepada diri sendiri (Esposito, 1996). Keempat, suatu 
sistem autopoiesis adalah suatu sistem tertutup (Ritzer, 2012: 568-570).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
kasus eksploratoris (exploratory case study). Lokasi penelitian di kecamatan 
Pangarengan (Kabupaten Sampang). Kecamatan ini dijadikan sebagai 
sampel penelitian karena sebagai salah satu daerah penghasil utama garam 
di Madura. Prosedur pengambilan sampel yang digunakan adalah snowball 
sampling, yaitu menentukan informan kunci (key informant) yang memiliki 
pengetahuan yang banyak tentang sistem komunikasi Pemerintah. Informan 
kunci ini menunjukkan informan lain yang memiliki banyak informasi (rich 
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information) tentang sistem komunikasi Pemerintah. Informan kedua ini 
menunjukkan informan lain yang memiliki banyak informasi. Informan 
ketiga ini juga akan menunjukkan informan selanjutnya, begitu seterusnya 
teknik pengambilan sampel ini dilakukan.

 ( Kompleksitas Pertanian Garam

Kompleksitas pertanian garam adalah berbagai tantangan dan tuntutan 
lingkungan yang dihadapi sistem komunikasi Pemerintah. Sistem komunikasi 
Pemerintah dituntut untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan tuntutan 
pertanian garam tersebut, karena semua persoalan itu adalah input bagi 
dirinya.

Sistem komunikasi Pemerintah menghadapi kompleksitas teknologi 
tambak garam dan harga garam. Kompleksitas ini ada dalam lingkungan 
pertanian garam dimana sistem komunikasi Pemerintah berada. Sistem 
komunikasi Pemerintah senantiasa dikelilingi kompleksitas lingkungan, 
seperti dijelaskan dalam gambar 2:

Gambar 2
Sistem Komunikasi Pemerintah dan Kompleksitas Lingkungan

Sistem komunikasi Pemerintah berada dalam kompleksitas 
lingkungan pertanian garam. Sistem komunikasi menyeleksi dan mereduksi 
kompleksitas lingkungan untuk mendapat informasi yang diperlukan. Sistem 
menggunakan input lingkungan untuk memroduksi dan mereproduksi 
informasi. Informasi yang berguna untuk menyelesaikan kompleksitas yang 
dihadapi sistem.
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Namun kadang produksi informasi tidak diikuti dengan reproduksi 
informasi. Sistem komunikasi Pemerintah berbeda-beda dalam memroduksi 
dan reproduksi informasi atas kompleksitas yang dihadapi. Sistem kadang 
memroduksi dan mereproduksi banyak informasi, sedang, dan ada juga 
yang sedikit. Sistem komunikasi Pemerintah juga kadang tidak memroduksi 
informasi atas kompleksitas yang dihadapi.

Sistem komunikasi Pemerintah adalah proses produksi dan reproduksi 
informasi pertanian garam yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Sampang 
untuk menyelesaikan tuntutan dan tantangan lingkungan. Informasi yang 
diproduksi sistem komunikasi Pemerintah bisa berupa regulasi, struktur, 
atau wacana. Regulasi misalnya berupa Perda, Perbup, atau surat Keputusan.

Kompleksitas teknologi tambak garam adalah teknis pengolahan dari 
air laut menjadi garam di lahan tambak. Kompleksitas teknologi tambak 
garam dijelaskan dalam tabel 3:

Tabel 3
Matriks Kompleksitas Teknologi Tambak Garam

No Kompleksitas Aspek Kompleksitas

1 Teknologi - Petambak menghadapi  persoalan teknologi 
pembuatan garam.

- Tambak garam yang belum menggunakan teknologi 
mengakibatkan hasil panen belum optimal.

- Beberapa petambak tidak memiliki modal/dana 
untuk pengadaan teknologi tambak garam.

Petambak yang belum menggunakan teknologi pengolahan garam, 
akan menghasilkan kualitas garam yang tidak optimal. Warna garam tidak 
berwarna putih, tapi cenderung kuning atau coklat. Garam akan bercampur 
dengan tanah atau gulma yang ada di lahan tambak. Garam jenis ini akan 
dimasukkan dalam kategori kualitas 2 (K2) atau kualitas 3 (K3). Harga garam 
K2 dan K3 tentu lebih rendah dibanding K1. Lahan tambak garam yang 
belum menggunakan teknologi seperti dalam gambar 4:
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Gambar 4
Kompleksitas Teknologi Garam

Gambar 5
Garam yang Belum Diolah dengan Teknologi

Beberapa petambak sudah menggunakan teknologi Geo-Membrant 
untuk pengolahan garam. Teknologi ini meminimalisir percampuran air 
laut dengan tanah dan gulma. Garam yang dihasilkan dengan teknologi ini 
nampak lebih puti dan bersih. Warna garam ini akan nampak mencolok 
bila dibandingkan dengan garam yang tidak menggunkan teknologi. Lahan 
garam yang sudah menggunakan teknologi Geo-Membrant seperti dalam 
gambar 6:
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Gambar 6
Garam dengan Teknologi Geo-Membrant

Kompleksitas harga garam adalah tidak stabilnya harga garam ketika 
panen tiba. Harga garam akan cenderung menurun saat panen. Kompleksitas 
harga garam dijelaskan dalam tabel 7:

Tabel 7
Matriks Kompleksitas Harga Garam

No Kompleksitas Aspek Kompleksitas

1 Harga - Petambak menghadapi persoalan harga garam 
rendah ketika panen.

- Harga garam tidak stabil tiap kali panen tiba.
- Harga garam lebih ditentukan oleh pedagang/

gudang.
- Ukuran/indikator kualitas garam belum ada. 

Pedagang atau pabrik cenderung lebih dominan 
dalam menentukan kualitas garam.

Harga garam sempat tinggi pada tahun 2017, karena panen gagal, 
garam langka saat itu. Harga kembali turun pada tahun 2018 dan 2019. Harga 
garam mencapai harga Rp 1.200,- di awal panen raya garam, sekitar bulan 
Juni-Juli 2019. Namun harga ini terus menurun setelah itu, dan akhirnya 
harga garam mencapai titik terendah yaitu Rp 400,- dan di beberapa daerah 
di Madura hanya Rp 250,-
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 ( Adaptasi Sistem Komunikasi Pemerintah

Sistem akan mengambil informasi dari lingkungan ketika ia menghadapi 
persoalan. Ada informasi melimpah dalam lingkungan dan sistem harus 
menyeleksi dan memilih informasi apa saja yang akan diambil. Menyeleksi 
dan memilih memang akan selalu menimbulkan resiko. Informasi yang 
diambil dari lingkungan akan diolah untuk menyelesaikan persoalan yang 
dihadapi.

Sistem selalu tidak lebih kompleks dari lingkungannya. Sistem adalah 
bentuk reduksi dari kompleksitas lingkungan. Sistem tidak boleh lebih 
kompleks dari lingkungannya, karena bila sistem lebih kompleks dari 
lingkungan maka sistem tersebut akan musnah. Sistem yang lebih kompleks 
dari lingkungan adalah sistem yang tidak berhasil menyederhanakan 
“kebisingan” lingkungan. Ia akan sama-sama “bising” dengan lingkungan. 
Padahal fungsi dasar sistem adalah mengurangi “kebisingan” lingkungan.

Sistem komunikasi Pemerintah dijalankan oleh struktur. Struktur 
komunikasi Pemerintah dalam kompleksitas garam dijalankan oleh Dinas 
Perikanan Kabupaten Sampang. Struktur komunikasi Pemerintah terdiri 
dari dua sub struktur, yaitu sub struktur Perikanan Tangkap dan sub struktur 
Perikanan Budidaya.

Gambar 8
Struktur Komunikasi Pemerintah
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Struktur komunikasi Pemerintah juga berinterrelasi dengan struktur 
diluar dirinya, yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Interrelasi 
ini terjadi ketika menghadapi kompleksitas harga. Harga garam selain 
menyangkut Dinas Perikanan juga Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Gambar 9
Interrelasi Struktur Komunikasi Pemerintah

Proses produksi dan reproduksi sistem komunikasi Pemerintah 
dijelaskan dalam gambar 10:

Gambar 10
Sistem Komunikasi Pemerintah
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Sistem komunikasi Pemerintah terdiri dari dua sub sistem, yaitu sub 
sistem perikanan tangkap dan sub sistem perikanan budidaya. Sistem 
kemudian menyeleksi dan mereduksi informasi dari kompleksitas lingkungan. 
Sistem hanya mengambil informasi lingkungan yang dibutuhkan untuk 
dirinya. Sistem kemudian memroduksi informasi berupa regulasi, struktur, 
dan wacana.

Informasi ini kemudian didistribusikan oleh PPL ke petambak, 
biasanya melalui poktan. Interaksi PPL dan petambak ini akan menghasilkan 
umpan balik (feedback). Umpan balik ini bisa berupa penilaian, kritik, 
masukan, harapan atau permintaan petambak yang digunakan sistem untuk 
mereproduksi informasi berikutnya (garis putus-putus).

Informasi ini kembali didistribusikan oleh PPL ke petambak melalui 
poktan. Interaksi PPL dan petambak ini akan menghasilkan umpan 
balik. Feedback dari petambak ini digunakan sistem untuk mereproduksi 
informasi berikutnya. Demikian seterusnya proses produksi dan reproduksi 
sistem komunikasi Pemerintah ini berjalan.

Sistem komunikasi Pemerintah telah menginterpretasi dan menyeleksi 
informasi lingkungan untuk menyelesaikan persoalan pertanian garam. 
Sistem membuat regulasi untuk menyelesaikan berbagai kompleksitas, bila 
masih belum efektif akan ditindaklanjuti dengan regulasi berikutnya.

Produksi dan reproduksi informasi sistem komunikasi Pemerintah 
telah berhasil menyelesaikan kompleksitas lingkungan teknologi dan harga 
garam. Artinya sistem komunikasi Pemerintah dalam persoalan teknologi 
garam cukup adaptif, namun untuk persoalan harga tidak adaptif dengan 
kompleksitas lingkungannnya.

 SIMPULAN 

Sistem komunikasi pemerintah sudah cukup adaptif ketika menyelesaikan 
kompleksitas teknologi pengolahan garam. Sistem komunikasi Pemerintah 
sudah memproduksi informasi yang efektif menyelesaikan kompleksitas 
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kualitas garam. Namun sistem komunikasi Pemerintah tidak adaptif dalam 
menyelesaikan kompleksitas harga garam. Harga garam lebih banyak 
ditentukan oleh pabrik/perusahaan.

Sistem komunikasi Pemerintah perlu terus menginisiasi teknologi 
terbaru pengolahan garam. Sistem komunikasi Pemerintah juga harus 
menentukan indikator dalam menentukan kualitas garam. Penetapan ini 
akan bermanfaat dalam menentukan kualitas garam, baik K1, K2, dan K3. 
Kualitas akan menentukan harga garam. Sistem komunikasi Pemerintah juga 
harus meningkatkan interrelasi dengan sistem lain dalam penentuan harga 
garam.
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EPILOG

M adura memiliki ragam perspektif komunikasi. Ia bisa ditelisik melalui 
bingkai kearifan lokal, perdukunan, kompetensi komunikasi, media 

lokal, kesehatan reproduksi remaja, media sosial dan identitas, integrated 
marketing communication, dan sistem komunikasi. Nikmah Suryandari 
mencoba untuk menganalisis perspektif kearifan lokal Perempuan Madura. 
Kearifan lokal melekat dalam siklus hidup perempuan Madura mulai dari 
fase remaja, menjadi istri, dan merawat rumah tangga. Dalam ke 3 fase 
tersebut, kearifan lokal yang ditanamkan nenek moyang sejak dini pada 
perempuan Madura terkungkung dalam hegemoni budaya partriarki, 
sehingga Perempuan Madura tidak merasa bahwa semua itu adalah sebuah 
ketimpangan dan mengakibatkan kurang tumbuhnya jiwa entrepreneur di 
jiwa mereka. Pembatasan aktivitas aktualisasi diri dalam bekerja untu tidak 
boleh melebihi suami membuat etos kerja tinggi perempuan Madura hanya 
sekedar terwujud dalam aktivitas membantu suami bekerja bukan sebagai 
penghasil atau bahkan penyokong perekonomian keluarga. Padahal potensi 
ini sangat kuat dimiliki perempuan Madura.

Hegemoni budaya patriarki yang melekat pada kearifan lokal  
Perempuan Madura termanivestasi dalam 3 konsep adhandhen, arembhi’ 
dan amasak yang harus dilakoni oleh seorang Perempuan Madura. Secara 
garis besar kearifan lokal Perempuan Madura yang terlihat dalam siklus 
kehidupannya dalah Perempuan Madura harus bekerja keras, tidak boleh 
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malas, mengabdikan hidupnya untuk keluarga dengan cara merawat diri, 
merawat keluarga.

Tulisan Sri Wahyuningsih mengeksplorasi Dukun Madura. Dukun 
dan orang dengan gangguan jiwa di daerah Madura memang suatu hal yang 
tidak bisa dipisahkan, selama keyakinan itu masih melekat dibenak mereka, 
yaitu keyakinan bahwa orang yang terkena gangguan jiwa adalah orang 
yang ada gangguan setan, jin, kesurupan, dan lain sebagainya. Pentinya 
memberikan psikoedukasi bagi masyarakat yang masih punya keyakinan 
seperti itu adalah suatu keharusan demi kesembuhan orang-orang yang 
mengalami gangguan jiwa, agar tidak dipandang sebalah mata stimatisasi 
melekat pada mereka. Mereka tidak memerlukan dukun atau kyai tetapi 
mereka memerlukan pengobatan secara pendekatan biomedic, personalistik, 
jika adapun pengobatan secara naturalistik hal itu bisa diwujudkan dengan 
keberadaan Posyandu Jiwa yang ada di beberapa Kecamatan. 

Yuliana Rakhmawati lebih mengeksplanasikan kompetensi komunikasi. 
Berdasarkan keseluruhan pengolahan data dapat disimpulkan bahwa 
kompetensi komunikasi mahasiswa Ilmu Komunikasi dalam kemampuan 
menyimak efektif (effective listening) relatif baik. Mahasiswa semester awal 
sudah memiliki kemampuan yang cukup dalam hal menyimak (sebagai 
penyimak yang baik dan penyimak yang aktif). Dari analisis juga ditemukan 
bahwa kemampuan mahasiswi lebih tinggi dalam menyimak dibandingkan 
dengan para mahasiswa. Mahasiswa dari MA paling banyak mempunyai 
kemampuan menyimak efektif. Mahasiswa yang mengikuti organisasi juga 
memiliki kemampuan menymak lebih baik dibandingkan dengan rekan 
mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi.

Implikasi dari hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan atas temuan 
penelitian, maka diberikan rekomendasi kepada beberapa pihak baik secara 
akademis maupun praktis. Rekomendasi akademis untuk riset selanjutnya 
dapat dilakukan dengan menggali dari variabel kompetensi komunikasi yang 
lain. Kajian dapat dilakukan dengan membuat korelasi antara kompetensi 
komunikasi dengan variabel lain baik sebagai variabel independen maupun 
variabel dependen. Sedangkan untuk pengembangan prodi Ilmu Komunikasi, 
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disampaikan matrik proyeksi terkait muatan materi yang dapat digunakan 
untuk pengembangan kompetensi komunikasi mahasiswa Ilmu Komunikasi.

Rekomendasi praktis untuk penguatan kompetensi komunikasi sebagai 
salah satu keterampilan yang perlu dimiliki oleh segenap entitas termasuk 
mahasiswa Ilmu Komunikasi, dengan membaca hasil riset ini diharapkan 
dapat menjadi gambaran pada para mahasiswa untuk melakukan self 
assessment atas kemampuan menyimak efektifnya. Segenap publik peserta 
komunikasi, bukan hanya mempunyai tanggung jawab pada enkoding pesan 
melainkan juga membutuhkan keterampilan komunikasi untuk dekoding 
pesan.

Surokim mendeskripsikan media lokal Madura. Media lokal diyakini 
dapat mendorong demokratisasi komunikasi di tingkat lokal. Masyarakat 
dapat terlibat aktif dalam berbagai diskusi yang terkait dengan kepentingan 
dan permasalahan mereka hingga dapat mencari solusi secara  mandiri dan 
berkelanjutan. Media lokal harus lebih kuat dan bisa memainkan peran 
yang lebih dalam pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui 
kepemilikan media lokal masyarakat akan kian berdaya dan dapat mengikuti 
perkembangan lingkungan sosial, pengetahuan dan teknologi dan akan 
berkembang menjadi  learning society yakni masyarakat yang tidak henti 
belajar sepanjang waktu dan berkelanjutan sebagai prosumer.

Media lokal diyakini bisa menjadi salah satu upaya strategis untuk 
memberdayakan warga di tingkat lokal agar bisa menjadi subyek pelaku 
utama atas proses pembangunan di daerahnya, khususnya dalam hal 
penguasaan, produksi, dan distribusi informasi. Disadari sejauh ini 
masyarakat masih menjadi obyek an sich. Akses dan partisipasi yang 
menjadi basis utama adanya demokrasi media sejauh ini masih minimalis. 
Masyarakat masih berada dalam impitan perkembangan media massa yang 
kian liberalis dan propasar. Bahkan harus jujur diakui bahwa hingga kini 
perannya kian termarjinalisasi. Masyarakat nyaris tak berdaya dan hampir 
tidak ada yang terlibat aktif dalam pengelolahan dan kepemilikan media 
lokal. Mereka hanya menjadi obyek dan konsumen media an sich. 
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Pilihan mengembangkan media lokal ini bukannya pilihan mudah 
dan ideal di tengah hegemoni kapitalisasi media. Ikhtiar mengembangkan 
media lokal ini sungguh banyak tantangan dan membutuhkan prasyarat 
gotongroyong, kekompakan, ketahanan, kesabaran, dan juga membutuhkan 
waktu lama untuk bisa eksis dan berkembang. Mereka membangun mulai 
dari kecil dan dari bawah atas partisipasi dan sumbangan bersama yang 
diharapkan dapat kian membesar membentuk jaringan sehingga bisa 
tumbuh bersama dan menjadi kuat berkesinambungan. 

Sejauh ini perkembangan media lokal atau para peneliti sering 
menyebut dalam beragam istilah seperti media lokal, media partisipatoris, 
media alternatif, media warga, media arus bawah, media berjangkau terbatas 
memang belum mengembirakan. Inisiasi yang dilakukan berbagai komunitas 
dan warga di Madura dalam membangun media lokal menghadapi beragam 
masalah hingga hanya sekadar bisa bertahan dan tumbuhkembang (survive). 
Tidak jarang kemudian media lokal itu berhenti operasional dan akhirnya 
pasrah pada kehendak alam, berhenti off tidak lagi bisa berproduksi. Setelah 
dilakukan penelusuran mendalam masalah pengembangan media komunitas 
(lokal) di Madura memang kompleks dan butuh solusi komprehensif. 

 Sejauh ini tidak hanya persoalan teknis pengelolahan media yang 
membuat pengelolaan media lokal di Madura sarat akan masalah. Dilevel 
makro, regulasi dan masyarakat juga tidak kalah problematik. Media di 
tingkat lokal juga menghadapi beragam problem pelik baik aspek kultural, 
politis, maupun struktural hingga membuat masyarakat kerap hanya  
sekadar menjadi obyek media. Perbedaan (gap) yang tinggi antarkelas juga 
membuat suara arus bawah kerap tidak terekam oleh media arus utama dan 
media lebih banyak menjadi aparatus birokrasi dan kelompok elit lokal yang 
berkuasa. Suara arus bawah menjadi samar samar (absurd) dan terhegemoni 
kelompok elit yang terus melanggengkan kuasa dan legitimasi. Situasi itu 
kian melenyapkan suara arus bawah masyarakat Madura. Suara arus bawah 
nyaris tak terdengar dan dipertimbangkan dalam berbagai agenda kebijakan 
publik.
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Tantangan media lokal tidak mudah,  di tengah hegemoni ekonomi 
politik, media lokal berpotensi tunduk kepada kehendak pasar, kepada 
siapa yang berani membayar dan kepada siapa yang punya akses kuasa 
ekonomi politik.  Namun, situasi ini tentu harus dihadapi dengan semangat 
dan optimistis bahwa masih ada jalan cerah untuk mengembangkan media 
media lokal baru. Dengan jalan ini suara arus bawah tetap terdengar, 
bila perlu semakin nyaring terdengar, banyak muncul di permukaan dan 
mendapat tempat dalam media arus utama. Media diharapkan dapat menjadi 
ruang publik (public sphere) demokratis yang menumbuhkan kesadaran 
mandiri yang memungkinkan mereka berinisitif, tumbuh atas kemampuan 
yang dimiliki.

Farida Nurul Rahmawati menarasikan fenomenologi carok. Menurutnya, 
dari narasi melihat carok secara pasitiva kesadaran, membawa kita pada 
struktur struktur realitas carok yang paling mendasar yang mengantarkan 
kita pada aktivitas kesadaran tentang hakikat carok dan masyarakat madura. 
Melihat carok secar fenomenologi bukan hanya membawa kita pada 
pemaknaan pembunuhan, dan kekejaman orang madura namun membawa 
kita pada  struktur realitas masyarakat madura yang  menjaga kesopanan, 
menjaga harga diri, dan menjaga religiusitas.Bagi orang Madura, harga 
diri memiliki makna dimensi sosio-kultural yang berkaitan erat dengan 
posisi dirinya dalam struktur sosial.Posisi sosio-kultural ini menentukan 
status serta peran-peran diri orang Madura dalam kehidupan masyarakat. 
Kapasitas diri ini juga mencakup berbagai jenis dimensi lain tidak cukup 
hanya disadari oleh yang bersangkutan. Dalam kaitan ini, pelecehan 
terhadap harga diri akan diartikan sekaligus sebagai penghinaan terhadap 
kapasitas diri. Dan inilah awal dari pemahaman kita akan carok. 

Netty Dyah Kurniasari mengeksplorasi kesehatan reproduksi dan 
perilaku beresiko remaja Madura. Sementara Dessy Trisilowaty memaparkan 
media sosial dan identitas. Bani Eka Dartiningsih mengetengahkan hasil 
penelitian terkait Integrated Marketing Communication (IMC). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata memiliki hubungan baik 
dengan media, terutama media lokal,  pemanfaatan teknologi dan informasi 
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melalui website resmi milik Dinas Pariwisata dan juga sosial media yang 
dikelola oleh dinas pariwisata,  Sampang memiliki culture Islam yang cukup 
kental. Terutama dengan hadirnya wisata ziarah yang ada di  Sampang, 
keikutsertaan dalam acara pameran baik itu tingkat lokal, nasional, maupun 
internasional. 

Penjualan personal yang dilakukan melalui stakeholder/ pihak swasta 
seperti travel agent, dan hotel yang ada di  Sampang, pemanfaatan iklan 
dengan media luar ruang seperti banner dan baliho yang berada di tempat-
tempat strategis kota dan kabupaten yang ada di  Sampang. Serta adanya 
penghambat, tidak adanya kontiunitas dalam promosi penjualan melalui 
kontes yang mewajibkan untuk memasukkan unsur objek-objek wisaya 
yang ada di  Sampang, Kurangnya SDM yang memiliki fokus dan ahli 
dalam bidang Integrated Marketing Communications pada divisi promosi 
pariwisata, masih minimnya penguasaan bahasa asing dari warga  Sampang 
baik yang berada di sekitar wilayah objek wisata maupun di wilayah  
Sampang itu sendiri, Dinas Pariwisata Pariwisata Sampang belum mampu 
memanfaatkan media yang tersedia untuk beriklan seperti masih belumnya 
dinas melakukan kerjasama dengan radio-radio lokal dengan membuat 
program yang khusus dalam membahas pariwisata yang ada di  Sampang, 
wilayah  Sampang yang berada diantara wilayah laut, merupakan zona yang 
cukup rawan terhadap bencana alam yang akan terjadi tanpa diketahui. 
Seperti terjadinya tanah longsor di beberapa objek wisata air terjun yang ada 
di  Sampang.

Tulisan Tatag Handaka memaparkan sistem komunikasi Pemerintah 
dan kompleksitas pertanian garam di Madura. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa sistem komunikasi Pemerintah sudah cukup adaptif ketika 
menyelesaikan kompleksitas teknologi pengolahan garam. Sistem komunikasi 
Pemerintah sudah memproduksi informasi yang efektif menyelesaikan 
kompleksitas kualitas garam. Namun sistem komunikasi Pemerintah tidak 
adaptif dalam menyelesaikan kompleksitas harga garam. Harga garam lebih 
banyak ditentukan oleh pabrik/perusahaan.
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Sistem komunikasi Pemerintah perlu terus menginisiasi teknologi 
terbaru pengolahan garam. Sistem komunikasi Pemerintah juga harus 
menentukan indikator dalam menentukan kualitas garam. Penetapan ini 
akan bermanfaat dalam menentukan kualitas garam, baik K1, K2, dan K3. 
Kualitas akan menentukan harga garam. Sistem komunikasi Pemerintah juga 
harus meningkatkan interrelasi dengan sistem lain dalam penentuan harga 
garam.

Bangkalan, Maret 2020

Ketua PUSKAKOM PUBLIK

Tatag Handaka
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