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KATA PENGANTAR DARI PENULIS

Bagian ini penulis gunakan sebagai tempat penyematan penghargaan kepada beberapa pihak yang secara luar
biasa membantu membidani hadirnya buku ini. Merekalah yang membantu penulis untuk melahirkan buku ini.
Ucapan terimakasih yang pertama diucapkan kepada kepada Direktorat Jenderal

Penguatan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
yang telah memberikan dana hibah untuk berlangsungnya kegiatan penelitian yang telah dilakukan penulis pada
tahun 2017 ini. Buku ini merupakan salah satu output dari hibah tersebut. 
Ucapan terimakasih ketiga diucapkan kepada rekanrekan dari Universitas Trunojoyo Madua, khususnya tim
LPPM Universitas Trunojoyo Madura wa bil khusus Bapak ketua LPPM Bapak H. Mohamad Djasuli SE.MSi.QIA
yang sangat kooperatif membantu proses administrasi dalam pelaksanaan penulisan buku ini.. Demikian juga
Bapak Dr. Amir Hamzah, S.H, M.H selaku Dekan FISIB Universitas Trunojoyo Madura, yang telah berkenan
memberikan semangat dan arahannya akan dibawa kemana buku ini nantinya. 
Untuk mereka yang berjasa, jutaan terimakasih disampaikan bukan hanya karena apa yang telah mereka
sumbangkan kepada penulis, tetapi juga karena siapa sebenarnya mereka; orangorang profesional dan juga
teman dari penulis terutama Salim Anshori, Moh. Sahid dan Surokim, serta beberapa nama lainnya yang tidak
dapat penulis sebutkan satupersatu karena telah membantu menjawab pertanyaan, menyediakan opini terkait
masyarakat Madura serta dukungan moral yang tak ternilai.
Buku ini secara umum berisi profil masyarakat Madura yang ditinjau melalui perspektif yang berbeda. Di
dalamnya terdapat informasi tentang kepercayaankepercayaan masyarakat Madura yang melahirkan prinsip
prinsip hidup, yang bersumber dari cerita rakyat mereka yang telah mereka percayai dan wariskan dari generasi
ke generasi secara turun temurun. 
Buku ini mencoba memaparkan halhal yang belum pernah diekspos sebelumnya tentang jati diri Madura melalui
kacamata yang lebih ringan yaitu kacamata cerita rakyatnya. Cerita rakyat memang mengandung banyak
distorsi. Namun kita tidak boleh melupakan bahwa jika ada cerita rakyat yang mampu bertahan lama, maka
dipastikan bahwa cerita

rakyat itu adalah cerita yang diminati masyarakat Madura. Cerita rakyat yang
bertahan itu pastilah telah melewati generasi dan generasi sehingga telah melekat dalam darah rakyat Madura.

Apa yang diceritakan dan tetap diceritakan oleh Masyarakat Madura, maka itulah yang ada dalam kepala orang
Madura dan tentu saja diinginkan oleh orang Madura. Maka sangat tepat jika kemudian judul bagian ini adalah

"jika ingin melihat jati diri masyarakat madura, maka lihatlah legendanya,"
Karena cerita rakyat Madura, ada dalam kepala setiap orang Madura.
Buku ini secara umum menceritakan
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tentang orangorang Madura, orangorang yang tinggal di Madura, atau orangorang yang
memiliki peranan penting dalam membesarkan budaya Madura. Di dalam buku ini juga diceritakan tentang
bagaimana orang Madura mengatur kehidupan dan menciptakan prinsipprinsip hidup mereka, bagaimana
mereka berinteraksi dengan segala macam masalah dan mencari solusinya, dan bagaimana mereka kemudian
secara ajaib mengekstaksi nilainilai yang mereka dapatkan melalui pengalaman hidup mereka. 
Tidak hanya itu, buku ini juga menceritakan apa saja yang mungkin ada dalam benak masyarakat Madura terkait
realita sekitar, yang baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja ditunjukkan melalui perilaku mereka, semisal
reliji, imaji, cinta, persahabatan dan banyak sekali perasaanperasaan lainnya. Dengan membaca buku ini,
masyarakat yang memiliki keinginan untuk melakukan gerakan perubahan sosial, dapat menjadikan buku ini
sebagai sumber inspirasi yang dapat digunakan sebagai bahan rekayasa sosial ataupun blueprint dari struktur
masyarakat yang diterima oleh masyarakat Madura. Di dalam buku ini juga dicantumkan berbagai aspek yang
mungkin dapat dijadikan siapapun (utamanya para pemangku kekuasaan di Madura) sebagai bahan rujukan
untuk melakukan perubahan sosial yang berkaitan

dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
Madura. Bisa jadi, buku ini adalah dasardasar yang bisa dijadikan rujukan untuk melakukan rekayasa sosial
terhadap masyarakat Madura. 

Bangkalan, Agustus 2017

Iqbal Nurul Azhar, S.S, M.Hum
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1
ORANG MADURA: 
SIAPAKAH MEREKA GERANGAN? 

M

adura adalah nama sebuah wilayah Indonesia yang berbentuk pulau yang terletak di sebelah utara Pulau
Jawa, tepatnya Jawa Timur. Pulau ini lebih kecil dari pulau Bali, dengan penduduk kurang lebih sebanyak 4
juta jiwa. Madura dibagi menjadi 4 kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
Bangkalan berada di ujung paling barat, dan berjejer setelahnya ke arah timur, yaitu Sampang, Pamekasan
dan Sumenep. 
Meskipun sejarah jatuh bangunnya kebudayaan masyarakat Madura identik dengan jatuhbangunnya
kebudayaan yang dibangun kerajaankerajaan di Jawa, namun masyarakat Madura tetap memiliki kebudayaan
tersendiri. Memang, budaya Madura yang bersumber dari kraton, sedikit banyak terpengaruh oleh kebudayaan
kraton Jawa seperti dalam bidang seni, tari, macopat, bahasa, ataupun gendinggending gamelan, namun ini
bukan berarti Madura tidak memiliki akar budaya sendiri. Perbedaan yang cukup mencolok tentang budaya ini
dapat terlihat dalam kehidupan keseharian mereka. Sifat orang Madura yang lebih egaliter dan terbuka, agak
jauh berbeda dari sikap orang Jawa yang cenderung ewuh pakewuh dan kadang sukar ditebak. 
Masyarakat Madura dikenal memiliki budaya yang unik, dan stereotipikal. Stigma ini tentu saja membuat
masyarakat Madura memiliki kekhasan yang tidak serupa dengan etnik lain. Kekhasan ini salah satunya
nampak pada ketaatan mereka kepada empat figur utama dalam kehidupan yaitu Bhuppa', Bhabu', Ghuruh,
Ratoh (Ayah, Ibu, Guru dan Pemimpin). 
Selain ciri khas ketaatan pada figurfigur tertentu, masyarakat Madura dinilai memiliki watak keras, sulit untuk
mengalah, serta mengutamakan emosi daripada berpikir panjang. Stigma ini melekat sebagai akibat dari
ditemukannya kejadiankejadian yang dianggap keras, seperti penggunaan clurit di tempat umum, serta
aktualisasai penyelesaian konflik yang dikenal sebagai Carok. Dari faktafakta inilah, stereotipe tentang
kerasnya orang Madura ini terbentuk
Selain anggapan tentang kekerasan tersebut, masyarakat Madura juga dicirikan sebagai masyarakat dengan
kualitas SDM yang rendah. Anggapan ini muncul didasarkan pada fakta dari sedikitnya lembaga pendidikan
yang ada di Madura serta terbatasnya universitas berkualitas di pulau ini. Dua hal inilah yang menjadi alasan
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yang ada di Madura serta terbatasnya universitas berkualitas di pulau ini. Dua hal inilah yang menjadi alasan
terkuat untuk mengatakan rakyat Madura adalah rakyat yang awam, tidak mengenal pendidikan, tidak
berkompetensi dalam bidang keilmuan, buta teknologi, serta tidak ada yang bisa dibanggakan dari orang
Madura.
Anggapan lain yang menyebut tentang tingginya angka kemiskinan yang ada di pulau Madura, semakin
mengukuhkan orang Madura sebagai orangorang yang berkualitas rendah. Banyak informasi menyebutkan
bahwa masyarakat Madura hanya bisa hidup karena faktor pertanian, karena mayoritas dan bahkan hampir
keseluruhan rakyat Madura bercocok tanam. Meskipun sebagian besar masyarakatnya bercocok tanam,
namun komoditas tanaman mereka sangatlah terbatas. Tanamantanaman yang dipercaya tumbuh dengan
subur di Madura adalah tembakau, padi, jagung, kacang ijo, dan tanamantanaman kecil lainnya. Tanaman
tanaman produktif lainnya susah untuk dapat tumbuh di tempat ini. Berdasarkan pada pendapat inilah, maka
tidaklah heran jika asumsiasumsi tentang banyaknya pengangguran di
Madura sangatlah mudah dipercayai. 
Selain anggapananggapan di atas, anggapan yang paling sering muncul dan selalu menjadi olokolokan
masyarakat luar ketika menyebut masyarakat Madura adalah tentang kondisi fisikya. Dalam banyak gurauan,
orang Madura selalu di gambarkan berwajah paspasan, berpenampilan kolot, dan norak. Penampilan mereka
selalu nampak mencolok dengan busana yang kurang enak dipandang. 
Itulah stereotipestereotipe yang umumnya berlaku untuk menunjuk pada masyarakat Madura. Telah lama
stereotipestereotipe ini muncul dan bertebaran dalam tulisantulisan, maupun bukubuku. Telah banyak pihak
pula yang membenarkan maupun menyangkalnya (meskipun pihak inipun terpecah dua, dengan ada yang
menyangkal sepenuhnya, dan ada yang menyangkal sebagian).
Argumen dari dua pihak ini sepertinya tidak pernah berakhir. Mereka yang membenarkan stereotipe tersebut,
akan dengan mudahnya menemukan sumbersumber seperti bukubuku, jurnaljurnal serta tulisantulisan yang
menguatkan dukungan mereka. Sedangkan mereka yang menyangkal, akan sangat susah untuk mencari dalih
yang mendukung penyangkalan mereka ini. Ini semua terjadi karena beritaberita positif tentang Madura entah
bagaimana caranya selalu terkubur dalam sejarah, tertutupi oleh gemerlapnya prestasiprestasi suku bangsa
lainnya.
Buku ini berada pada pihak yang menyangkal stereotipestereotipe di atas. Akibatnya, buku ini terkesan subjektif
karena memberikan pembelaan pada suku Madura. Tapi jika dikatakan bahwa buku ini terlalu subjektif, ini tentu
saja tidak benar. Dalam kesubjektifitasannya, buku ini juga berusaha untuk mencari tempatnya yang semestinya,
yaitu berusaha bersikap bijak, dengan terkadang juga memaparkan kelemahankelemahan serta kritikkritik
membangun pada masyarakat Madura. 
Penyangkalanpenyangkalan yang disampaikan tidaklah dikarangkarang, tidakpula didasarkan pada datadata
yang dibuatbuat. Penyangkalanpenyangkalan yang diajukan, hampir semuanya diambil dari kearifan lokal
masyarakat Madura sendiri, yaitu

sastranya.
Pendapat modern menyatakan bahwa sastra tidaklah harus menjadi cermin masyarakat, tidak dapat di buat
rujukan terhadap fenomena yang berkembang dalam masyarakat tersebut, dan juga tidak dapat dijadikan
gambaran dari kehidupan yang ada pada masyarkat tersebut. Pernyataan ini mungkin berlaku pada sastra
sastra di daerahdaearah lain. Namun khusus untuk Madura, sastra Madura justru menjadi cermin dari
kesanggupan mereka menghadapi kehidupan, alam yang keras, panas yang menyengat, lautan yang garang,
dan berbatu cadas, semua hal ini disampaikan secara jelas dalam sastranya. Inilah yang melatar belakangi
keyakinan bahwa sastra Madura benarbenar menjadi cermin kehidupan masyarakatnya.
Selama ini orang Madura dicitrakan dengan kekerasaanya, baik itu watak, sikap, kemauan, berpendapat, dan
segala bentuk kekerasan lainnya yang kesemuanya ditujukan pada orang Madura. Akibatnya, kesan
masyarakat luar tentang Madura menjadi buruk, jauh dari sikap hormat dan santun. Dalam hal inilah, sastra
Madura mengambil peranannya untuk memberikan bantahanbantahan tentang image negatif tersebut, bahwa
anggapan publik selama ini tentang kekerasan yang sering diidentikkan dengan jahat, marah, amoral, kasar,
tidak bersahabat dari orangorang Madura, tidaklah benar. 
Sastra Madura yang berbentuk lisan maupun tulisan merupakan salah satu cagar budaya yang harus

dilestarikan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya, sastra Madura merupakan manifestasi dari budaya
Madura serta dokumentasi dari kecerdasan berpikir masyarakatnya. Sastra Madura (utamanya yang klasik)
tidak akan bertahan, jika masyarakatnya tidak memiliki kebudayaan. Ia juga tidak akan abadi hingga jaman
sekarang, jika pembuatnya tidak memiliki kecerdasan untuk menemukan cara yang paling tepat
mewariskannya pada generasi selanjutnya.
Sastra Madura juga merupakan cagar ilmu pengetahuan. Di dalam sastra Madura, telah terangkum banyak
sekali informasiinformasi atau pengetahuanpengetahuan tentang bagaimana masyarakat pada jaman dahulu
dapat bertahan hidup, tentang bagaimana mereka berinteraksi dan membangun budayabudaya kuno mereka
yang tinggi. Terkadang, di dalam sastra Madura, terdapat informasiinformasi saintifik yang menurut kita yang
hidup di jaman modern ini sangat tidak masuk diakal, namun ternyata di masa depan, justru dapat dibuktikan
kebenarannya.
Kita tidak dapat menafikan bahwa ada banyak sastra Madura yang di dalamnya mengandung prediksiprediksi
yang dulunya imajinatif, namun kini terbukti faktual. Serataus tahun yang lalu, para anak mungkin
didongengkan oleh orang tua mereka tentang manusia yang dapat terbang ke angkasa bersama kapal maupun
juga kudanya. Kisah ini dahulunya begitu imajinatif dan inspiratif, namun di jaman sekarang, kita tahu bersama
bahwa hal itu bukanlah imajinatif lagi. Limapuluh tahun lalu, para orang tua juga mendongengkan kisah tentang
seseorang dengan kendaraan sejenis ikan dapat berenang di dalam samudera. Di masa kini, jelas sekali
terlihat bahwa hal itu adalah benarbenar ada. Dari sinilah kita bisa mengatakan bahwa percikanpercikan ide
ide ataupun gagasangagasan pengetahuan yang maju, berserakan di dalam sastra Madura. 
Kebudayaan merupakan konsep yang sangat luas dan kompleks yang dapat diinterpreatasikan secara
beragam. Selain kebudayaan universal, dikenal pula kebudayaan lokal yang menyimpan kearifan lokal. Salah
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beragam. Selain kebudayaan universal, dikenal pula kebudayaan lokal yang menyimpan kearifan lokal. Salah
satunya adalah cerita rakyat Madura yang merupakan bagian dari sastra Madura yang mencerminkan budaya
lokal Madura warisan leluhur yang disampaikan secara turun

temurun. 
Cerita rakyat adalah sastra tradisional karena merupakan hasil karya yang dilahirkan dari sekumpulan
masyarakat yang masih kuat berpegang pada nilainilai kebudayaan yang bersifat tradisional (Dharmojo,
1998:21).
Danandjaja (1986:2) mengemukakan bahwa Cerita rakyat adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif
yang tersebar dan diwariskan turuntemurun, diantara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi
yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai gerak isyarat atau alat pembantu
pengingat. Melalui pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa cerita rakyat adalah kisahan atau cerita anonim
dari zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat dan diwariskan secara lisan atau turuntemurun sebagai
saran untuk menyampaikan pesan atau amanat.
Setiap wilayah di Madura tentunya mempunyai cerita rakyat yang dituturkan secara lisan. Dulunya, cerita
rakyat itu selain berfungsi untuk menghibur, juga dapat memberikan pendidikan moral. Kini, peranan cerita
rakyat itu sudah digeser oleh berbagai bentuk hiburan yang lebih menarik dalam berbagai jenis siaran melalui
televisi, radio, surat kabar, dan lain sebagainya. Kini cerita rakyat hanyalah mengisi satu titik tempat yang
terpencil dalam benak masyarakat Madura. 
Sebelum media cetak dan media elektronik berkembang pesat seperti sekarang ini, cerita rakyat Madura
mendapat tempat yang baik di hati masyarakat pemiliknya. Cerita rakyat merupakan pencerminan dari
kehidupan masyarakat Madura pada saat itu. Pola pikir, dasardasar saintifik, dan khayalan yang menarik,
dipersembahkan dengan kualitas maestro untuk menyenangkan pendengarnya. Kemasan ini selalu dilakukan
agar masyarakat Madura merasa tertarik dan memperoleh keteladanan moral. Adapun jenis ajaran moral
mencakup seluruh persoalan hidup dan kehidupan.
Terhormatnya posisi cerita rakyat dalam masyarakat Madura dapat disinyalir bahwa dulunya, cerita rakyat
merupakan media utama (primer) dalam menyampaikan serta mewariskan nilainilai luhur sebuah bangsa
terutama ajaranajaran moralnya. Pada setiap wilayah di Madura, cerita rakyat yang mengandung nilai luhur,
pastinya alur maupun bentuknya beragam. Meskipun demikian, tidak lantas cerita rakyat itu kemudian dapat
dianggap sepenuhnya berbeda. Diantara ratusan cerita rakyat itu, ada banyak yang mempunyai kemiripan
tema, kemiripan nilainilai yang diangkat, meskipun cara pengungkapannya maupun setting budaya yang
melatar belakanginya berbeda.
Cerita rakyat Madura sangat perlu diperhatikan sebagai tanda perubahan masyarakat. Cerita rakyat dalam
masyarakat, dapat menyuarakan perilaku proses mendidik sesamanya. Perubahan yang dilakukan manusia
terutama melalui proses pengenalan kebudayaan yang terus menerus akan dapat diidentifikasikan
pemahaman manusia kepada kebudayaannya.

Dalam cerita rakyat inilah khayalan orang Madura memperoleh kebebasan yang mutlak, karena di situ
ditemukan halhal yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin ditemui dalam kehidupan seharihari. Sebagai
contohnya, cerita tentang bidadari turun dari langit yang selendangnya dicuri oleh seorang perjaka; atau perang
tanding dua pendekar yang dilakukan di udara. Untuk memahami kebudayaan masyarakat Madura, fenomena
tersebut tidak kemudian dapat dinilai apakah cerita yang disampaikan nyata atau tidak, tetapi harus dilihat
bagaimana cerita rakyat itu itu bekerja dalam masyarakat Madura.
Masyarakat Madura tidak mempermasalahkan apakah suatu cerita itu nyata atau tidak. Ia sematamata dijadikan
sarana komunikasi, pengembangan pengetahuan, dan pembentukan perilaku. Oleh karena itu, penggambaran
nilai, semangat, prinsipprinsip melalui sesuatu yang abstrak seperti bendabenda atau makhlukmakhluk di
sekitar mereka sebagai metafora adalah merupakan sebuah seni retorika supaya sebuah pesan dapat dipahami
dan diterima. Penggambaran tentang perilaku dan sifatsifat, seperti kejujuran, kesetiakawanan, cerdas, cantik,
anggun, yang disamakan dengan fenomena alam seharihari di sekitar mereka merupakan cara yang cerdas
dari masyarakat Madura untuk mewariskan nilainilai budaya mereka yang tinggi. 
Pewarisan nilai dan konsepsi masyarakat Madura melalui cerita yang sudah sedemikian mapan telah menjadi
budaya turuntemurun. Ceritacerita ini tidak saja merefleksikan nilainilai sosial budaya masyarakat dahulu,
tetapi juga mengantarkan nilainilai itu kepada masyarakat sekarang. Hal itu disebabkan cerita pada satu
generasi diwariskan dari cerita masyarakat sebelumnya (Nurgiantoro, 2005: 117). 
Dalam konteks lokalitas Madura, cerita rakyat Madura mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama suatu
kolektif, misalnya sebagai alat pendidikan, penglipur lara, protes sosial, dan proyeksi keinginan terpendam. Para
pendahulu masyarakat Madura di manapun selalu menanamkan nilainilai dan konsepsikonsepsi yang
kemudian diyakini sebagai blueprint yang menjadi penuntun dalam perjalanan hidupnya. Nilai dan konsepsi itu
menjadi pedoman dalam tingkah laku. 
Melalui buku ini, penulis berusaha menyingkap blueprint tersebut. Pandangan umum masyarakat ketika menilai
masyarakat Madura, didasari pada pengamatan yang bersifat historis, sosiologis maupun antropologis. Ini
bukanlah suatu hal yang aneh karena memang secara umum, dengan tiga hal itulah sebuah masyarakat dapat
didekati dan dikonstruksi jati dirinya. Namun kita tidak bisa menafikan, bahwa terkadang, ada faktorfaktor lain
yang dapat mempengaruhi objektivitas dari hasil konstruksi tersebut seperti adanya stereotipe ataupun bias dari
hasil pengamatan yang terbatas yang dilakukan para konstruktor.
Simpulansimpulan yang menyebutkan bahwa prinsipprisnsip hidup orang Madura adalah keras dan tangguh,
relijiusitas, mengagungkan paternalistik, menganggap sapi sebagai aset paling berharga di atas wanitanya,
kesetiakawanan kesukuan yang kental, penempatan harga diri di atas musyawarah, dan lain sebagainya, adalah
prinsipprinsip yang di dapat dari hasil konstruksi ini. Prinsipprinsip ini tidaklah salah karena memang semua
yang disebutkan di atas dapat dibuktikan keberadaannya dalam Masyarakat Madura. Hanya saja, dalam
kontekskonteks tertentu (yang bisa saja disebabkan karena faktor stereotipe), prinsipprinsip lain yang lebih
humanis terkadang tidak dinampakkan dan dianggap sebagai bukan bagian dari masyarakat Madura.
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humanis terkadang tidak dinampakkan dan dianggap sebagai bukan bagian dari masyarakat Madura.

2
ORANG MADURA DAN AIR 

P
ulau Madura identik sebagai pulau yang kurang produktif karena memiliki cuaca yang panas. 
Secara geologis Madura merupakan kelanjutan dari pegunungan kapur yang terletak di sebelah utara. Bukit
bukit kapur di Madura merupakan bukitbukit yang lebih rendah, lebih kasar, dan lebih bulat daripada bukitbukit
di Jawa dan letaknya pun lebih menyatu. Puncak tertinggi di bagian timur Madura adalah Gunung Tembuku,
Gunung Gadu, dan Gunung Merangan
Madura memiliki dua musim, yaitu musim

"némor"
atau musim kemarau dan musim

"nambhârâ'"
atau musim hujan. Curah hujan memiliki intensitas yang tidak

sama. Di
lerenglereng yang tinggi, curah hujan cukup tinggi, sedangkan di lerenglereng yang
rendah, curah hujan sangat sedikit. Karena curah hujan yang sedikit itu terletak di daerah yang rendah, ini tentu
saja membuat Madura terlihat kurang memiliki tanah yang subur. Stereotipe yang berkembangpun kemudian
berputar pada masalah keberadaan 'air,' apakah kebutuhan air di Madura sudah terpenuhi ataukah tidak. Jika
terpenuhi, mengapa di Madura banyak dijumpai sumursumur dengan kedalaman lebih dari 15 meter. 
Disadari atau tidak, masalah tentang kekurangan air ini sebenarnya telah terjadi sejak dahulu kala. Bahkan sejak
masa pengenalan kata

"Madura,"
masalah air juga telah ada. Dalam satu teori, disebutkan bahwa kata

"Madura"
muncul dari mulut orangorang India yang berlayar ke Nusantara dan karena terkena badai, kapal mereka
berlindung ke sebuah pulau kecil. Sambil menunggu badai reda, mereka mendarat di pulau tersebut dan
menjumpai bahwa pulau itu mirip sekali dengan sebuah pulau yang ada di India tempat bertapanya kakak dari
Krisna yang bernama Baladewa, pulau yang panas dan kering dan susah air, yang dikenal sebagai

"Mandura."
Madura diberi nama mirip dengan Mandura karena kesamaan karakteristiknya. Teori genesis tentang Madura
yang lain juga menyebutkan bahwa Madura adalah tanah yang tidak sesungguhnya (lemah doro) karena
dipenuhi dengan air. Ketika siang hari, tanah ini berubah menjadi berair, ketika malam hari berubah menjadi
daratan. Teoriteori ini menunjukkan betapa dekatnya Madura dengan sebuah entitas yang bernama

"air"
baik itu kurang maupun lebihnya. 
Permasalahan tentang air ini juga terjadi setelah masamasa awal pembentukan kata Madura. Pada masamasa
ini, masalah tentang air tetap saja bermunculan. Catatan masalah tentang air di Madura ini dapat ditelusuri
melalui jejakjejak legenda asal usul daerahdaerah yang ada di Madura. 
Ada lima hal yang menghubungkan orang Madura dengan air dalam legendalegenda mereka. Adapun lima hal
tersebut adalah: pertama masalah kekurangan air, kedua masalah terlalu banyak air, ketiga sikap orang Madura
untuk memberikan penghargaan kepada air, keempat sikap orang Madura untuk menemukan solusi untuk
mengatasi kekurangan dan kelebihan air, kelima adalah sikap orang Madura untuk mengelola air. 

Bayangbayang Kekeringan dan Kegersangan di Madura 
Disebabkan karena kondisinya yang panas, bayangbayang kekeringan dan kegersangan selalu mengintai
masyarakat Madura. Kondisi ini terjadi secara berulangulang sehingga menyebabkan orang Madura terbiasa
berada dalam situasi yang kurang menyenangkan tersebut.
Secara faktual, berita tentang bayangbayang kekeringan ini juga disuarakan oleh media, seperti yang
dipaparkan oleh beberapa media massa online beberapa tahun yang lalu seperti oleh Borneonews.co.id (Kamis,
18 September 2014) dengan tajuk

"Kekeringan di Jawa Timur Madura Paling Parah,"
atau yang termuat di koran online Merdeka.com (Selasa, 16 September 2014), dengan tajuk
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"Jumlah kekeringan di Jatim turun, hanya Madura yang parah,"
atau beberapa media massa online lainnya dengan mengangkat berita beberapa bulan terakhir ini, seperti yang
diberitakan oleh Republika.co.id (Kamis , 20 July 2017) yang mengambil tajuk berita

"46 Desa di Sampang Madura Rawan Kekeringan,"
serta Koran Madura.com (5 Juni 2017) dengan tajuk

"323 Dusun Berpotensi Terdampak Bencana Kekeringan,"
menguatkan eksistensi masalah ini. Sebagai hasilnya, masalahmasalah seputar air menjadi kisah yang tidak
pernah berhenti dilantunkan, tidak hanya dalam obrolan santai dari mulut ke mulut yang dilakukan para warga
Madura masa kini, bahkan jauh sebelum mereka adapun cerita rakyat mereka dengan pedih mengisahkan hal
ini.
Karena terbiasa dengan kekurangan air, kisahkisah Madura yang bertemakan tentang kekurangan air banyak
ditemui dalam legenda masyarakat Madura baik itu secara eksplisit dan menjadi inti dari cerita, atau secara
implisit yang menjadi bagian kecil dari cerita. Dalam kisah dengan tema ini, terlihat bahwa memang di Madura,
tempattempat yang dilabeli zona minus air banyak dijumpai. 
Kisah yang bertemakan tentang kegersangan dan kesulitan air dapat dijumpai pada beberapa kisah asal usul
beberapa daerah di Madura, salah satunya adalah kisah

"asal usul Berkoneng dan desa Ghili (Bangkalan)."
Dalam kisah ini, terlihat jelas bagaimana kondisi Madura jaman dahulu yang sangat menderita karena minimnya
jumlah air yang mengalir. Dalam legenda ini, dikisahkan bahwa dahulu kala pada masa pemerintahan Pangeran
Cakraningrat 1, kekeringan parah melanda Kota Bangkalan. Kisah kekeringan ini kemudian bersinggungan
dengan kisah hidupnya kakak beradik yang dianggap istimewa yaitu, Ahmad yang terkenal dengan nama Bhuju'
Ahmad dan Robbo yang dikenal dengan sebutan Bhuju' Makkung dan menjadi sebuah panorama menarik
tentang kekeringan yang melegenda. 
Dikisahkan bahwa kakak beradik tersebut pada waktu itu dianggap memiliki keistimewaan masingmasing.
Ketika terjadi perang di Bangkalan, Bhuju' Makkung mengajak Bhuju' Ahmad untuk ikut perang. Ia ingin ikut
perang karena ingin membela masyarakat Bangkalan. Bhuju' Ahmad mengiyakan. Mereka bertempur dengan
gagah berani dengan peran masingmasing. Ketika perang berakhir, dua bersaudara ini pulang kembali ke
tempatnya masingmasing. 
Saat Bhuju' Makkung pulang ke tempat asalnya, ia menjumpai bahwa kemarau telah membuat warga desanya
sengsara. Kekeringan telah menyebkan sumur tempat berwudu' warga yang ada di musholla ikut menjadi kering.
Ia gelisah karena tanpa air, ia tidak dapat beribadah dengan benar. Bhuju' Makkung datang pada kakaknya dan
mengajaknya untuk membantu masyarakat dengan cara mencari bantuan pada kerajaan terdekat. Mengetahui
adiknya bingung, Bhuju' Ahmad meminta Bhuju' Makkung mengangkat tangan dan berdoa pada Allah apa yang
ia inginkan. 
Bhuju' Makkung pun mengikuti perintah kakaknya untuk berdoa. Selesai berdoa, Bhuju' Ahmad lantas
memberikan tongkatnya dan meminta adiknya menancapkan tongkat itu beberapa puluh meter dari tempat
Bhuju' Ahmad bertirakat. Bhuju' Makkungpun makin tambah heran, namun sebagai adik yang baik, ia tetap
melaksanakan apa yang diperintahkan kakaknya. Di tempat yang dimaksud, Bhuju' Makkung menancapkan
tongkat itu ke tanah. Segera setelah tongkat itu tertancap, Bhuju' Ahmad meminta Bhuju' Makkung untuk
mencabut tongkat itu. Ajaib, dari dalam lubang itu keluarlah air yang sangat deras. Selang beberapa lama, air
tersebut berubah menjadi kuning. 
Bhuju' Makkung yang kegirangan karena akhirnya dapat menemukan sumber air untuk digunakan warganya,
tibatiba menjadi bingung, akan diapakan air itu, karena sangat sulit baginya memindahkan air itu sedikit demi
sedikit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di desanya. Ingat katakata kakaknya, ia lantas kembali berdoa
kepada Allah memohon petunjuk cara yang mudah mengalirkan air dari tempat kakaknya ketempatnya. Ia
bertafakur sejenak dan lantas mendapatkan ilham. Tongkat yang dipinjamkan oleh Bhuju' Ahmad kepada Bhuju'
Makkung lantas dipinjam kembali untuk dibawa pulang. Bhuju' Ahmadpun mengijinkan. 
Dengan menggunakan tongkat yang sama, Bhuju' Makkung lantas membuat garis di tanah. Garis itu ia terus
buat tanpa putus menuju tempat tinggalnya. Beberapa saat kemudian, Bhuju' makkung tibalah di tempat
tinggalnya. Orangorang yang melihat Bhuju' Makkung berjalan mundur membuat garis lantas saling bertanya
tanya ada apa gerangan. Tidak berapa lama dari waktu sampainya Bhuju' Makkung ke desanya, dari kejauhan,
terdengar suara gemericik air. Air yang cukup deras ternyata mengalir mengikuti garis yang dibuat oleh Bhuju'
Makkung, seakan berkejaran menyusuri langkah Bhuju' Makkung. Garis itu entah bagaimana caranya tibatiba
berubah menjadi cerukan membentuk kali. 
Masyarakat yang melihat hal tersebut menjadi terheranheran sekaligus gembira. Gembira karena akhirnya desa
mereka dapat dialiri air dan mereka dapat melakukan pekerjaan rumah seperti biasanya. Setelah kejadian itu,
masyarakat lantas menamai sumber air yang keluar setelah Bhuju' Makkung mencabut tongkatnya sebagai
Berkoneng, yang merupakan singkatan dari Sombher (sumber) dan Konéng (kuning), sumber air yang berwarna
kuning (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2016) dengan judul Mortéka
dâri Madhurâ: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Bangkalan. Sidoarjo: Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa Timur). 
Selain kisah asal usul Berkoneng dan desa Ghili (Bangkalan) di atas, terdapat kisah lain yang menceritakan
tentang kondisi Madura yang gersang yaitu kisah

"asal usul Desa Napo."
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"asal usul Desa Napo."
Kisah ini bersetting di Kabupaten Sampang Madura Barat.
Kisah yang melibatkan masyarakat Madura Barat ini juga menceritakan tentang kondisi gersang Madura di masa
lampau. Dikisahkan bahwa dahulu kala, hiduplah seorang pengelana yang berasal dari Hadramaut Yaman.
Pengelana ini bernama Syekh Abdul Jabbar Al Yamani. Kecintaannya pada Islam telah mengantarkan
langkahnya untuk menyiarkan Agama Islam dan membagi ilmu Agama Islam kepada masyarakat luas.
Langkah kakinya mengantarkan dirinya pada sebuah daerah yang dikenal sebagai Madura. Di Madura Syekh
Abdul Jabbar, kali pertama ia menginjakkan kakinya di tempat tersebut, ia sangat merasa asing terhadap
kehidupan orang Madura. Ia lantas kemudian mulai memikirkan caracara maupun alternatifnya untuk dapat
bergaul dengan orang Madura dan menyatu dengan mereka. Dengan menemukan cara berdaptasi dengan
orang Madura yang baik, ia bisa mengajarkan ilmu agama kepada penduduk Madura dengan mudah. Cukup
lama memikirkan cara tersebut sampai pada suatu ketika Syekh Abdul Jabbar teringat akan kesukaannya yaitu
makanmakan bersama dengan keluarga maupun kenalannya sewaktu ia tinggal di Yaman. Kesukaannya itu
bisa diujicobakan pada masyarakat Madura. Makan bersama ini dalam bahasa Madura dikenal dengan sebutan
jengngajengan.
Suatu ketika, Syekh Abdul Jabbar akan mengadakan makanmakan atau jângngajângan dengan para warga. Ia
kebingungan karena kehabisan air untuk menanak nasi. Ia lalu mencari di daerah tersebut ternyata sumber air
yang bisa digunakan tetapi tidak satupun dijumpai. Para warga juga sama sekali tidak memiliki air bersih untuk
menanak nasi. Iapun bersedih karena ia tidak bisa melakukan acara makanmakan kembali bersama para warga
tersebut. Syekh Abdul Jabbar lantas berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk untuk mendapatkan air bersih.
Allah lantas memberinya melalui tandatanda alam. Iapun mengambil lidi dan menancapakan ke tanah di tempat
ia berdiri. Beberapa saat menunggu, ternyata tidak ada tandatanda hadirnya air bersih. Iapun kembali
menancapkan lidinya ke tanah namun kali ia berjalan beberapa meter dari tempatnya tadi berdiri. Kali ini juga
tidak berhasil. Iapun beberapa kali menancapkan lidi di tempat lain, akan tetapi tetap tidak berhasil. Langkah
kakinya membawa dirinya ke sebuah tempat di luar desa tersebut yaitu tepat di sebelah barat desa Sogian
tepatnya di dekat tebing kecil. Di tempat itu, ia kembali menancapkan lidinya. Kali ini, dari tanah memancarlah
air jernih yang sangat deras. Melihat air yang mengalir jernih dan deras itu, ia langsung sujud syukur atas rahmat
yang telah diberikan oleh Allah. Iapun memberi nama tempat itu dengan nama Napa' yang artinya

"tepat sasaran."
(Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2017a) dengan judul Mastéka dâri
Sampang: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Sampang. Yogyakarta: LKiS) 
Kisah selanjutnya adalah tentang kedekatan masyarakat Madura pada masalah kekurangan air ada pada kisah

"asal usul desa Morbatoh."
Kisah ini melibatkan seorang tokoh legendaries Madura bernama Ké' Lésap . 
Di kisahkan bahwa setelah bertapa di Geger dan memperolah kekuatan batin serta senjata sakti, Ké' Lésap
terpanggil untuk mengajarkan agama di daerah yang kita kenal sekarang sebagai kecamatan Banyuates
tepatnya di sebuah desa bernama Jatrah Barat (kini bernama Trapang). Konon, Ké' Lésap pernah tinggal di situ
untuk berapa tahun. Di tempat ini, ia membangun sumur dan rumah. 
Disebutkan pula bahwa Ké' Lésap pada waktu ia tingal di tempat itu, suka berderma dan membantu warga desa
lain. Karena dedikasinya pada masyarakat, di daerah ini dan sekitar ia memiliki banyak pengikut. Konon, ia juga
membangunkan sumur bagi mereka. Sumur untuk masyarakat ini muncul karena kesaktian Ké' Lésap . 
Pada waktu Ké' Lésap tinggal di Trapang, masyarakat desa sebelah sedang dilanda bencana kekeringan.
Mereka kesulitan air dan harus menahan rasa panas dan dahaga beberapa hari lamanya. Sudah ada banyak
usaha menyelesaikan masalah ini yaitu dengan cara mencaricari sumber air yang masih tersisa, atau menggali
sumur. Tapi caracara ini tidak berjalan lancar. 
Masyarakat sebelah sudah pernah menggali, namun yang mereka dapat adalah tanah kering dan batubatu.
Mengetahui akan permasalahan ini, Ké' Lésap berusaha membantu. Dengan kecerdasan dan kekuatan yang
dimilikinya, ia mampu mencari lokasi yang pas untuk menemukan air di desa sebelah. Lokasi itu ada di selatan,
tepatnya di Gunung Bere'elah. Dengan tangannya, Ké' Lésap menggali hingga keluarlah air yang sangat cukup
untuk menghidupi masyarakat. 
Lokasi keluarnya air ini kemudian oleh masyarakat disebut sebagai morbatoh (somor é kennenggah bâtoh),
sumur di tempat berbatu, dan sekarang menjadi nama desa yang merupakan bagian dari kecamatan Banyuates.
Sumur ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar untuk hidup pada waktu itu (Kisah selengkapnya dapat dilihat di
buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2017a) dengan judul Mastéka dâri Sampang: Antologi Cerita Rakyat
Madura Edisi Kabupaten Sampang. Yogyakarta: LKiS).
Adapun kisah keempat yang berhubungan dengan gersangnya situasi alam Madura ada pada kisah

"asal usul desa Bakeong."
Dikisahkan bahwa, pada jaman dahulu, di kecamatan Gulukguluk, Sumenep, hiduplah seorang lakilaki yang
bernama Hamba. Lakilaki ini memiliki pengetahuan yang cukup luas di bandingkan dengan lakilaki lain yang
ada di desanya. 
Suatu ketika, desa tempat Hamba tinggal mengalami kekeringan. Sumber air menyusut bahkan ada yang mati.
Tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Tanah menjadi retakretak dan wargapun kesulitan untuk mandi.
Tidak hanya mandi, minum saja mereka kesulitan untuk menemukan air yang bersih dan segar. Mereka
berencana untuk membuat sumur. Usaha inipun dilakukan. Namun beberapa kali menggali tanah, air yang
diharapkan akan memancar tidak kunjung datang. Merekapun menjadi putus asa.
Dalam keputusasaan itu, mereka teringat kepada Hamba, sala satu warga mereka yang suka bertirakat.
Merekapun secara berkelompok mendatangi rumah hamba untuk mendapatkan nasehat dan petunjuk. Hamba
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Merekapun secara berkelompok mendatangi rumah hamba untuk mendapatkan nasehat dan petunjuk. Hamba
yang merasa bukanlah dukun dan orang pintar, tentu saja menolak permintaan ini. Ia merasa, ia tidak memiliki
kemampuan yang istimewa yang dapat membantunya menyelesaikan masalah para warga.
Meskipun Hamba menolak, namun para warga bersikeras tetap meminta bantuannya. Mereka beralasan, orang
yang biasa bertikat pastilah dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, pastilah permintaannya
mudah dikabulkan. Merekapun meminta Hamba untuk bertirakat mencari petunjuk dimanakah kiranya bisa
mendapatkan air yang dapat membantu hidup mereka melewati kemarau yang panjang dan menyiksa.
Tidak tega mendengar permintaan para warga, Hambapun kemudian menyanggupi untuk bertirakat. Namun ia
tidak dapat menjanjikan banyak karena ia tidak terlalu yakin bahwa dirinya akan mendapat petunjuk. Mendengar
kesanggupan ini, para wargapun pulang ke rumah masingmasing dengan perasaan lega. Ada secercah
harapan di dada mereka.
Setelah warga pulang ke rumah masingmasing, Hamba termenung di rumahnya. Ia bingung tidak tahu apa
yang harus ia lakukan. Dalam keputusasaan Hamba, ia melihat sebuah peristiwa yang aneh. Tibatiba,
rumahnya dipenuhi keong. Entah darimana keongkeong itu berasal. Keongkeong itu berwarna kuning cerah.
Anehnya juga, keongkeong itu kemudian berbaris satusatu keluar rumah menuju satu tempat. Ketika Hamba
melihat ke luar rumah, ia menjumpai, barisan keong itu demikian panjang.
Penasaran dengan barisan keong itu, Hamba kemudian mengikuti arah keong itu pergi. Keongkeong tersebut
menuju semak belukar yang cukup lebat. Hambapun kemudian mengambil parang dan memangkas semak
semak itu agar barisan keong dapat terlihat. 
Setelah barisan keong itu terlihat di balik semak, rupanya ia menjumpai bahwa keongkeong itu berjalan menuju
lubang yang besar dan kering yang berada dalam rimbun semak. Iapun melihat lebih dekat lubang itu dan
menjumpai, lubang itu agak basah dan lembab.
Hamba kemudian dengan bersegera memanggil warga desa untuk berkumpul di sekitar lubang di semaksemak
untuk ditunjukkan fenomena yang menarik tersebut. Penasaran dengan ajakan Hamba, para warga kemudian
berbondongbondong melihat lokasi tempat keongkeong itu berkumpul.
Sesampainya di lokasi, beberapa warga yang memiliki tubuh kuat kemudian membersihkan semak dengan teliti
dan dengan alatalat seadanya berusaha meminggirkan batubatu yang menutupi lubang yang basah tersebut. 
Tibatiba, keajaiban terjadi. Linggis Hamba secara tidak sengaja menghantam batu dan batupun itu pecah. Dari
pecahan batu itu kemudian menyembur dengan deras air bersih yang meluap dan membentuk sumber.
Melihat hal ini, para warga bersorak dengan senang. Mereka menyoraki Hamba dan Keong yang menjadi kunci
dari ditemukannya sumber itu. Kata Hamba dan Keong kemudian menjadi popular. Semakin lama, makin banyak
warga ayang menggunakan sumber itu. Merekapun juga diceritakan dari mulut ke mulut perihal penemuan
sumber itu.
Beberapa tahun berlalu, warga kemudian membuat rumah baru di sekitar sumber itu. Rumahrumah itu
kemudian makin bertambah jumlahnya dan menjadi sebuah desa. Kelak, desa itu kemudian diberi nama
Bakeong, nama yang diambil dari pemenggalan kata Hamba dan Keong (Kisah selengkapnya dapat dilihat di
buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul & Hani'ah (2017b) dengan judul Arya dâri Songennep: Antologi Cerita
Rakyat Madura Edisi Kabupaten Sumenep. Yogyakarta: LKiS). 
Dari empat kisah legendaris di atas, kita dapat melihat bahwa situasi kekurangan air seakanakan telah menjadi
teman dalam keseharian orang Madura. Sejak jaman legendalegenda itu dikisahkan pertama kali, orang
Madura demikian dekat dengan situasi gersang dan kekeringan yang menyebabkan air menjadi sebuah komoditi
yang demikian berharga bagi masyarakat Madura. Keberadaan air demikian vital sehingga masyarakat Madura
mampu melakukan halhal yang kurang dapat dijelaskan dengan logika dan berhasil dengan usahanya itu untuk
mencari sumber air. 
Berkaca pada legenda di atas, maka seharusnya orang Madura telah mendapatkan pengetahuan berkaitan
dengan persiapan menghadapi kemarau dan kekeringan. Legenda mereka mengajari mereka akan hal ini.
Namun sayangnya hingga sekarang, masyarakat Madura yang katanya sangat dekat dengan kekeringan masih
belum dapat melepaskan diri seutuhnya dengan masalah ini. Tiap musim kemarau melanda, di daerah pelosok
Madura, kekeringan dan kukurangan air selalu terjadi (seperti yang dipaparkan dalam beritaberita di depan).
Padahal legenda mereka telah banyak mengatakan bahwa Madura sangat rentan dengan kemarau dan
kekurangan air. Kondisi ini menyatakan pada kita bahwa masyarakat Madura tidak serius belajar pada masa lalu
dari para orang tua mereka. 

Banjir Sebagai Sebuah Paradoks 
Tema cerita rakyat Madura yang berhubungan dengan air tidak selalu mengenai masalahmasalah yang muncul
karena kekurangan air. Beberapa kisah dijumpai juga menceritakan tentang masalah yang disebabkan oleh
kelebihan air, yaitu banjir. Banjir di Madura adalah sebuah paradoks mengingat pulau ini diberi label pulau yang
kering dan susah air, tapi ternyata dalam beberapa kisah legendanya, banjir juga ditemukan. 
Cerita pertama yang berhubungan dengan banjir di Madura ada pada kisah

"asal usul mengapa orang madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok"
. Kisah ini melibatkan tokoh legendaries yang bernama Arya Menak Sang Pengendara Bulus Raksasa.
Dikisahkan bahwa setelah Arya Menak sampai di Proppo Sampang dan bertemu dengan pamannya, yang
menjadi penguasa Keraton Madegan yang bernama Lembu Peteng, ia memberanikan diri untuk pamit pada
Lembu Peteng untuk meneruskan petualangannya. Dengan berat hati, Lembu Peteng dan keluarganya di
Proppo melepas kepergian Aryo Menak. 
Setelah persiapannya cukup, ia melakukan perjalanan menuju Barat Pamekasan melewati Sampang dan
Bangkalan sisi sebelah selatan. Ia berhenti di sebuah tempat yang sekarang berada di wilayah Kecamatan
Modung Bangkalan. Ia berhenti cukup lama karena mengalami hal sangat luar biasa yang akan merubah
hidupnya. 
Di sebuah dusun di wilayah Bangkalan, terdapat sebuah sumber mata air bernama
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"Sumber Karang"
yang dipercaya sebagai tempat pemandian bangsa Jin. Bangsa Jin ini memiliki bentuk fisik yang sangat cantik
dan karenanya dipanggil sebagai bidadari. Sumber Karang ini terus menerus mengeluarkan air hingga meluap,
menyebabkan dusun ini kerap kali tertimpa banjir setiap musim penghujan turun. Segala cara dilakukan untuk
menghentikan banjir ini namun tidak ada satupun yang berhasil. 
Suatu ketika, kepala dusun bermimpi. Ia bermimpi bertemu dengan seseorang yang sangat sholeh yang
menyatakan bahwa akan datang ke dusun itu seorang pemuda yang dapat menghentikan banjir itu. Orang
sholeh itu meminta kepala dusun agar jika menjumpai pemuda yang demikian, segeralah hentikan pemuda itu
dan jamulah dengan baik. 
Aryo Menak yang kebetulan lewat, ciricirinya sangat pas dengan mimpi yang dialami kepala dusun. Ia kemudian
diminta singgah dan dijamu dengan baik oleh warga sekitar. Di saat jamuan itu, kepala dusun kemudian
mengeluhkan kondisi dusun kepada Aryo Menak. Aryo Menak yang punya pengalaman banyak dalam hal
perairan yang ia dapatkan di Palembang, menyarankan sebuah cara untuk menyelesaikan masalah itu, dan cara
itupun berhasil menghentikan banjir (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul
(2016) dengan judul Mortéka dâri Madhurâ: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Bangkalan.
Sidoarjo: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai
Bahasa Jawa Timur).
Cerita rakyat kedua yang berhubungan dengan banjir ada pada kisah asal

"usul Sumber Kacceng"
. Cerita rakyat ini mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama cerita ini yang bernama Maysarak.
Dikisahkan bahwa suatu ketika, Maysarak yang sedang menggembala ternak, sangat tertarik melihat sebuah
fenomena yaitu adanya kumpulan burung yang masuk ke dalam semak namun kemudian keluar lagi dan
terbang dalam kondisi basah. Ketika ia mengamati lebih dekat apa yang membuat burungburung itu basah, ia
menjumpai sebuah genangan air yang jernih. Iapun mendekat untuk melihatnya. Ketertarikan Maysarak

bertambah. Tangannyapun kemudian mulai berputar menggali. Makin lama makin dalam. Semakin dalam
tangannya masuk ke tanah, air yang keluar semakin banyak. Tidak terasa, air itupun meluber kemanamana.
Melihat hal ini, Maysarak kemudian memutuskan untuk memberitahu warga yang lain perihal sumber ini. Warga
yang tertarik dengan berita ini kemudian berbondongbondong datang membantu Maysarak untuk menggali.
Beberapa saat kemudian, kepanikan terjadi. Sumber itu membesar dan memancarkan air yang melimpah.
Wargapun berteriakteriak karena tubuh mereka basah. Mereka panik karena ternyata sumber air itu terus saja
mengalir tidak bisa dihentikan. Jika itu terus terjadi, seluruh kampung bisa terendam air.
Sesepuh desa kemudian membuat sayembara untuk mengatasi masalah ini, dan ternyata, pemecah masalah
adalah Maysarak sendiri. Maysarak berhasil menutup sumber itu dengan batu berbentuk gong. Karena sumber
itu berhasil 'terkanceng' dengan sempurna atas usaha Maysarak, maka sumber itu kemudian dinamai sebagai
sumber kanceng yang kemudian untuk menyesuaikan diri dengan lidah masyarakat sekitar berubah menjadi
sombher kacceng. Adapun Maysarak, ia dipercaya menjadi sesepuh desa dan bertugas sebagai juru kunci
sombher kacceng tersebut (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul & Hani'ah
(2017b) dengan judul Arya dâri Songennep: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Sumenep.
Yogyakarta: LKiS). 
Dari dua cerita di atas, kita dapat melihat bahwa air ternyata tidak hanya vital di Madura ketika berada dalam
kondisi yang kekurangan. Dalam kondisi sebaliknya, yaitu berlebih. juga menjadi vital. Di Madura, air menjadi
vital jumlah tepat. Tidak lebih ataupun tidak kurang.
Dalam konteks masa kini, berita tentang banjir di Madura masih banyak ditemukan utamanya di berbagai media
massa. Berikut ini adalah beberapa media massa online yang membuat tajuk tentang banjir yang melanda
Madura utamanya kabupaten Sampang dan Bangkalan; Berita Satu.com. edisi Senin, 10 Oktober 2016, memuat
tajuk

"Banjir Landa Dua Kabupaten di Madura."
Detik.com edisi Kamis 09 Februari 2017 memuat tajuk

"Banjir Lumpur Terjang 12 Desa dan Kelurahan di Sampang."
Voaindonesia.com edisi Minggu 28 Februari 2016 memuat tajuk

"Banjir Landa Sampang, Madura, Hampir 35 Ribu Warga Terkena Dampak."
Masih banyak berita lainnya tentang banjir yang terjadi secara parah di Madura yang karena banyaknya, tidak
dapat diceritakan dalam buku ini satu persatu.
Legenda banjir yang melanda Madura seharusnya menjadi pengetahuan bagi masyarakatnya bagaimana
bersikap dalam menghadapi masalah ini. Adalah aneh jika masyarakat Madura yang sangat dekat dengan cerita
banjir hingga kini masih saja mengalami masalah ini. Ini berarti bahwa masyarakat Madura tidak belajar dari
kisahkisah yang mereka dapatkan dari para orang tua mereka.

Invensi Seputar Air
Dalam legendalegenda Madura yang berhubungan dengan kekurangan dan kelebihan air, selalu saja
disebutkan secara eksplisit solusisolusi tradisional untuk mengatasinya. Adapun solusisolusi tersebut dapat
diceritakan di bawah ini:
Pertama adalah penggunaan tongkat. Tongkat digunakan dalam rangka untuk mencari air dan sumber air.
Tongkat atau lidi ini muncul dalam sepenggal kisah Legenda Jokotole, Asal Muasal Socah, Telang, yang
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Tongkat atau lidi ini muncul dalam sepenggal kisah Legenda Jokotole, Asal Muasal Socah, Telang, yang
menceritakan tentang istri Jokotole yang yang menginginkan untuk mandi padahal tidak ada air di sekitar
tempatnya. Jokotole yang putus asa karena setelah lelah mencari namun tidak kunjung ketemu air, akhirnya
menancapkan tongkatnya ke tanah. Tongkat itu lantas dicabutnya kembali ketika istrinya memanggilnya
mendekat. Keajaiban terjadi. Lubang dari tongkat tersebut memancarkan air yang cukup banyak. Dengan
gembira, Jokotole menarik tangan istrinya untuk mendekat. Istrinya tersenyum lebar merasakan kesegaran air
yang barusan keluar dari lubang tongkat tersebut.
Kisah kedua tentang tongkat pencari air dapat dilihat kembali pada kisah asal usul Berkoneng dan desa Ghili. Di
dalamnya dikisahkan bagaimana Bhuju' Makkung yang akhirnya mendapatkan sumber air dengan menggunakan
tongkat yang diberikan oleh kakaknya yaitu Bhuju' Ahmad. 
Kedua adalah lidi. Lidi digunakan untuk nemukan air juga dapat dilihat dalam kisah asal usul desa Napo. Dalam
kisah ini diceritakan bagaimana Syekh Abdul Jabbar yang menginginkan untuk menjamu para warga mengalami
masalah kesulitan air. Iapun kemudian berdoa dan beberapa kali menancapkan lidi di tanah. Dari tanah ini
memancarlah air jernih yang sangat deras, yang ia beri nama Napa' yang artinya

"tepat sasaran."

Ketiga adalah penggunaan paritparit berbentuk cangkir serta gong untuk mengatasi banjir. Dengan segala
keterbatasan yang dimilikinya, orangorang Madura jaman dahulu berinteraksi dengan air dan menciptakan
teknologiteknologi tradisional nan legendaris (karena berasal dari legenda dan susah dibuktikan kebenarannya)
seperti gong, dan paritparit berbentuk cangkir. Meskipun informasi cerita yang ada dalam legendalegenda
tersebut mengalami distorsi, namun kita dapat melihat di situ bahwa Orang Madura tidaklah seprimitif anggapan

orang di jaman dahulu.
Setidaknya ditemukan tiga kisah legenda yang menceritakan tentang cara untuk mengatasi banjir dengan
menggunakan parit atau gong. Adapun legendalegenda ini adalah:

"asal asal usul Tambak Agung Baengas,"

"Asal Usul Mengapa Orang Madura Menjadikan Jagung Sebagai Makanan Pokok"
serta

"Asal Usul Somber Kacceng."

Dalam kisah

"asal usul Tambak Agung Baengas,"
diceritakan bahwa Kyai Shohib yang telah memutuskan akan tinggal di Shoghah, kemudian beriktiyar
membangun sebuah masjid. Untuk membuat tempat itu nyaman, hal pertama yang ia lakukan adalah
menghentikan banjir yang sering terjadi di tempat itu. Iapun kemudian memikirkan cara menghentikan luapan air
itu. Dalam munajatnya, ia mendapatkan petunjuk agar ia menutup sumber itu dengan Gong. Dengan seijin Allah,
sumber tersebut tidak meluap seperti biasanya ketika musim hujan. Daerah itu lantas diberi nama

"Tambak Agung"
yang berarti tempat untuk menambak sumber air yang besar dan deras.
Dalam kisah yang lain, yaitu kisah

"asal usul mengapa orang Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok,"
disebutkan bahwa Sumber Karang yang dipercaya sebagai tempat pemandian bangsa Jin terus menerus
mengeluarkan air hingga meluap, menyebabkan dusun ini kerap kali tertimpa banjir setiap musim penghujan
turun. Satu cara kemudian dilakukan para warga yaitu dengan membuat paritparit kecil berbentuk cangkir untuk
mengalirkan air agar tidak terlalu meluap. Ternyata cara ini tidak berhasil. Untung saja datang Aryo yang
kemudian menyarankan untuk menutup lubang pada Sumber Karang tersebut dengan sebuah gong. Rencana
itupun dilaksanakan dan ternyata berhasil.
Kisah yang berjudul

"asal usul Somber Kacceng"
juga mengisahkan peranan gong (atau tepatnya batu gong) dalam mengatasi banjir. Dikisahkan bahwa para
sesepuh di suatu desa sedang membuka sayembara setelah mendapat petunjuk bahwa sesuatu yang dapat
menyumbat sumber air yang membanjiri desa hanyalah batu berbentuk gong yang ada di sekitar tempat itu.
Banyak warga tidak mampu mengangkat batu itu dan pada akhirnya giliran itu datang pada Maysarak penemu
sumber air meluap tersebut. Sebelum mencoba, Maysarak terlebih dahulu membaca do'a yang ia tahu. Do'a
yang diajarkan orang tuanya. Ajaibnya, di tangan Maysarak, batu itu bergerak sedikit demi sedikit. Mengetahui
bahwa batu itu mulai bergerak, Maysarak kemudian tambah semangat berusaha menggerakkan batu itu.
Beberapa saat kemudian, batu itupun secara sempurna berhasil menyumbat sumber itu sehingga tidak meluber
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Beberapa saat kemudian, batu itupun secara sempurna berhasil menyumbat sumber itu sehingga tidak meluber
lebih jauh lagi. 
Dikenalnya lidi, tongkat, gong dan sistem parit sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan air serta banjir
tentunya memberikan pelajaran berharga pada masyarakat Madura dewasa ini bahwa kekeringan dan banjir
yang melanda Madura tidak lantas tidak dapat diatasi. Orangorang jaman dahulu dengan pola pikir sederhana
mereka telah menemukan caracara tradisional untuk mengatasi hal ini. Seharusnya, jika masalah kekeringan
dan banjir ini dijumpai di jaman sekarang, masyarakat Madura telah tahu apa yang harus mereka lakukan.
Mereka dapat mengembangkan modelmodel solutif jaman dahulu dan menjadikannya lebih modern untuk
menjawab permasalahan banjir di jaman modern.
Sayangnya, sejauh ini, usahausaha inovatif untuk menemukan solusi dalam mengatasi ini belum begitu
nampak. Dalam konteks banjir misalnya, usahausaha kreatif yang berfungsi mencarikan solusi kreatif untuk
mengatasi kekeringan dan kurangnya pasokan air di Madura ini masih belum banyak di gagas. Ini dilihat dari
belum adanya para pemangku jabatan di Madura yang mulai berpikir secara serius mengatasi hal ini. Padahal,
metodemetode/teknologiteknologi yang berhubungan dengan air dan pengairan telah banyak dijumpai di dunia
seperti teknologi membran (Choksuchart, Héran & Grasmick, 2002, serta Vincent, dkk, 200), atau pembuatan
Desalination Plant (pabrik pengubah air asin menjadi air tawar) seperti yang dilakukan negaranegara maju, atau
bahkan teknologi dari

"orangorang paling tidak disukai orang Madura"

yaitu teknologi

"sistem irigasi tetesan"
orangorang Israel (http://www.eitschaim.org). Teknologiteknologi ini dapat dipelajari dan dimodifikasi
menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah di Madura. 
Caracara yang diambil untuk mengatasi masalah kekeringan air ini masih banyak bertumpu pada polapola
lama seperti memperbanyak sumur bor (yang semakin lama ukuran daya tampungnya semakin besar), atau
menggali sumursumur baru yang tanggungjawabnya masih banyak dibebankan kepada kelompok masyarakat,
atau individu masyarakat, dan bukan atas program pemerintah. Pengeboran ini dilakukan seakanakan
mengadopsi solusi mengatasi kekeringan dalam cerita rakyat Madura yaitu tongkat yang ditancapkan di tanah.
Kegiatan pembuatan sumur bor ini kebanyakan programnya masih dilakukan secara sporadis, belum terencana
secara matang, atau belum terintegrasi secara kuat dengan programprogram pemerintah yang lain. Berikut ini
adalah tajuk berita di beberapa surat kabar online yang mengisahkan tentang usahausaha pemerintah maupun
masyarakat dalam mengatasi kekeringan seperti yang diberitakan oleh bangkalankab.go.id edisi Kamis 03 Juli
2014) dengan tajuk

"10 Desa Mendapatkan Bantuan Sumur Bor,"
atau portalmadura.com edisi umat, 30 Oktober 2015 dengan tajuk

"Ada 2 Titik Proyek Pengeboran di Tahun 2016"
atau mediamadura.com edisi 6 November 2015 dengan tajuk

"PDAM Pamekasan Garap Proyek Sumur Bor Senilai Rp 7,5 Miliar Bulan Maret 2016"

Dalam konteks mengatasi masalah banjir, masyarakat Madura juga terkesan kurang

"greget"
untuk menemukan solusi yang pas mengatasi hal kronis ini (mediamadura.com. September 30, 2016). Di
kabupaten Sampang misalnya, setiap tahun sejak 1988, hingga saat ini, masalah banjir selalu saja muncul dan
mengganggu aktivitas masyarakat tanpa dapat dicegah dan ditanggulangi. Secara faktual, pemerintah daerah
memang telah mulai berusaha melakukan evaluasi terkait banjir dan mencarikan jalan keluarnya. Namun usaha
usaha yang dilakukan, masih kurang akseleratif, karena pemerintah daerah terkesan saling menunggu, serta
lamban untuk membuat inisiatif (mediamadura.com. September 30, 2016). Mereka menganggap, masalah banjir
adalah masalah provinsi, sehingga harus menunggu uluran tangan provinsi untuk mengatasi masalah ini. Berikut
ini adalah cuplikan dari media massa olnline beserta tajuknya yang membahas tentang seputar banjir dan
usahausaha yang dilakukan pemerintah daerah yang ada di Madura, khususnya Sampang dan Bangkalan
untuk mengatasi banjir. 
Surabaya.tribunnews.com edisi Senin, 29 Februari 2016 dengan tajuk

"Banjir Tahunan di Sampang Madura, Ini Penanganan yang Diusulkan Pemprov Jatim ke Pusat,"
membeberkan tentang usulan pemprov Jatim yang meminta keberadaan pompa air di Kabupaten Sampang
diperbanyak. Usaha ini dilakukan untuk menangani banjir tahunan di wilayah ini.
Selain itu, ditemukan pula usaha yang lain seperti yang disampaikan matamaduranews.com edisi 13 Oktober
2016 dengan tajuk

"Wow, Rp 500 Miliar Atasi Banjir Sampang."
Berita ini membeberkan tentang usulan pemprov Jatim untuk mengeluarkan anggaran Rp 50 miliar untuk
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Berita ini membeberkan tentang usulan pemprov Jatim untuk mengeluarkan anggaran Rp 50 miliar untuk
membuat sudetan dan pembangunan pompa serta pintu air. 
Portalmadura.com edisi Selasa,1 Maret 2016 dengan tajuk

"Atasi Banjir Sampang, Ini Solusi Yang Ditawarkan BNPB"
membeberkan tentang ide BNPB untuk melakukan pengerukan sepenuhnya di sungai Kali Kamuning serta
membersihkan sampah yang berserakan di sungai. 
Selanjutnya, beritajatim.com edisi Selasa, 13 Desember 2016 dengan tajuk

"Ini Solusi Pemprov Jatim Atasi Banjir Sampang dan Lamongan"
membeberkan upaya Kepala Dinas PU Pengairan Provinsi Jatim untuk menggelontorkan anggaran anggaran
normalisasi Kali Kemuning Sampang.
Dari usahausaha yang dilakukan di atas, kita dapat melihat bahwa secara garis besar, usaha pemerintah yang
dilakukan masih berkisar tentang memperbanyak pompa, normalisasi sungai, membuat sudetan, dan usaha
usaha konvensional lainnya yang mash bersifat kuratif. Usahausaha preventif yang lebih terprogram belum
nampak dikemukakan. Pemerintah Daerah sudah selayaknya berupaya membuka diri terhadap kemungkinan
digunakannya metode yang tidak konvensional yang didapat dari pengalaman kota atau Negara lain dalam
mengatasi banjir. 
Kota Curitiba di Brasil misalnya. Kota ini memakai pola pembangunan 'radial segarisbercabang' (radial linear
branching pattern) yang melalui kombinasi pengaturan zona lahan dan infrastruktur transportasi publik serta
berupaya mengalihkan lalu lintas dari pusat kota dan membangun perumahan, pusat layananan dan industri
dalam lokasi sumbu radial. Curitiba akhirnya berhasil mengatasi masalah banjir mereka yang pelik dengan
mengubah area yang rawan menjadi taman dan menciptakan danau buatan untuk menampung banjir
(https://www.merdeka.com/peristiwa/5kisahsukseskotaduniaatasibanjir/curitibabrasil.html). 
Di Tokyo Jepang, kota ini mampu mengatasi banjir ditopang dari bawah tanah. Banyaknya terowongan bawah
tanah yang terintegrasi membuat kehidupan bawah tanah Tokyo sangat kompleks. Selain itu, terdapat drainase
kota, pengendali banjir, subway, underground highway, pipa air minum dan gas, dan lainlain. Semuanya saling
terintegrasi dengan perencanaan yang luar biasa matang. Terowongan Deep Tunnel Tokyo juga didesain dan
dibuat untuk mengatasi banjir, terutama pada musim hujan dan musim badai topan.
(https://www.merdeka.com/peristiwa/5kisahsukseskotaduniaatasibanjir/curitibabrasil.html).
Kuala Lumpur Malaysia juga mulai membangun proyek pengendali banjir mereka. Proyek ini diberi nama
SMART (Stormwater Management and Road Tunnel). Lingkup proyek SMART ini mencakup pembuatan
terowongan (bypass tunnel) sepanjang kirakira 9,7 km, pembuatan kolamkolam penampung air, pembuatan
twin box culvert outlet structure dan lain sebagainya. Dari kajian yang dilakukan, kolamkolam penampung dan
terowongan ini akan mampu menampung air banjir sebanyak 3 juta meter kubik
(https://www.merdeka.com/peristiwa/5kisahsukseskotaduniaatasibanjir/curitibabrasil.html). Jika ini
diterapkan di Madura, pastinya air banjir akan dapat ditampung dengan mudah.
Di Roterdam, Belanda, masalah banjir diselesaikan dengan cara yang cukup kompleks. Pembangunan benteng
benteng pertahanan dari banjir dilakukan dengan membuat bendunganbendungan dan tanggultanggul dengan
sistem buka tutup yang kompleks. Satu hal memicu penemuan hal lainnya, setelah ditemukannya pompa sistem
hidrolik dengan menggunakan kincir angin untuk mengeringkan air laut yang meluber ke tengah kota
(https://www.merdeka.com/peristiwa/5kisahsukseskotaduniaatasibanjir/curitibabrasil.html).
Di kota Bangkok, Thailand, warganya tidak perlu takut lagi akan akan adanya banjir parah, karena ibu kota
Thailand ini mempunyai sistem yang disebut pipi monyet. Pipi monyet adalah sistem penampungan yang terdiri
dari 21 wadah penampungan air hujan. Penampungan ini dapat menampung air hujan yang berlebih hingga 30
juta kubik, lalu pada musim panas, air ini dapat digunakan untuk keperluan konsumsi warga Bangkok, termasuk
di antaranya air minum dan air keran. (https://www.merdeka.com/peristiwa/5kisahsukseskotaduniaatasi
banjir/curitibabrasil.html).
Beberapa proyek pencegahan banjir lainnya

seperti: 1) Coastal Protection and Restoration Authority's Comprehensive Plan, Louisiana, Amerika Serikat,
proyek yang pertama kali diluncurkan pada 2007 dan terus dikembangkan hingga kini, 2) The MOSE Project,
Venice, Italia. MOSE merupakan singkatan dari Modulo Sprementale Elettromeccanico yang menggunakan
sistem mobile, 3) Saemangeum Seawall, Gunsan, Korea Selatan, proyek yang dijuluki Tembok Besar di
Lautan, 4) The Sunset Harbor Street Program, Miami Beach, Amerika Serikat, proyek yang memang sengaja
dibuat untuk mencegah kenaikan level air laut yang menyebabkan banjir,

5) Scheveningen Boulevard Coastal Barrier, The Hague, Belanda, proyek yang dinilai sebagai pencegahan
banjir yang keren karena selain untuk keamanan, proyek ini juga mengintegrasikan destinasi yang unik, 6)
Japan Seawall, Jepang, proyek yang dirancang untuk antisipasi banjir serta tsunami,
(http://www.beritamu.net/7caranegaramajumenanggulangibanjirindonesiakapan/
), layak untuk dijadikan referensi. Sistemsistem yang telah diujicobakan di atas dan berhasil, sudah selayaknya
dipertimbangkan untuk dilaksanakan di Madura. semakin cepat ini dilaksanakan, tingkat pembangunan Madura,
utamanya Sampang semakin meningkat.

Penghargaan Orang Madura Pada Air 
Dalam legenda Madura, sikapsikap menghargai air seringkali diceritakan dengan jelas. Salah satu kisah tentang
penghargaan pada air ada pada kisah dengan judul

http://www.beritamu.net/7-cara-negara-maju-menanggulangi-banjir-indonesia-kapan/
http://www.beritamu.net/7-cara-negara-maju-menanggulangi-banjir-indonesia-kapan/
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. 
Dikisahkan bahwa raja Arosbaya suatu ketika keluar dari istana ditemani beberapa patih dan pengawal untuk
menuju daerahdaerah batasan dalam rangka meninjau langsung dan memberi nama pada daerahdaerah yang
menjadi kekuasannya. Di daerah yang sekarang kita kenal sebagai desa Lajing, Raja yang merasa letih,
memutuskan untuk beristirahat dan bersandar pada sebuah pohon. Ia yang kehausan lantas mencari bekal air
yang dipersiapkan dari kerajaan. Sayangnya, bekal air dari kerajaan itu sudah habis. Ia ingat bahwa ia telah
meminumnya berkalikali 
Raja lantas mengutus beberapa prajuritnya untuk mencari sumber air terdekat, sementara Raja berisitirahat di

bawah pohon. Saat pengawalnya sedang mencari air, seorang patih yang ikut beristirahat melihat seberkas
pantulan cahaya. Patih lantas mendekat ke arah pantulan cahaya tersebut. Ternyata pantulan tersebut berasal
dari mata air yang kecil. Patih kemudian kembali ke tempat Raja berisitirahat dan melaporkan hal ini. Raja yang
kehausan lantas bergegas ke arah yang ditunjuk sang patih. Jarak mata air itu dengan tempat beristirahat tadi
tidak terlalu jauh. Akan tetapi panas yang menyengat membuat sang raja berkeringat dan tambah kehausan.
Benar saja, tidak berapa lama Raja melihat mata sebuah sumber mata air yang begitu bagus. Airnya jernih dan
tenang, tampak segar dan menggiurkan. Raja yang merasa sangat kehausan, tidak dapat menahan diri untuk
meminumnya.
Rasa air itu begitu luar biasa. Di tengah teriknya matahari, cuaca yang panas dan debu yang berterbangan, air
ini ibarat air yang ada di surga. Begitu melegakan, begitu menyejukkan kerongkongan dan menyegarkan badan.
Iapun menyapu air ke sebagian tubuhnya untuk mendinginkan diri. Sambil mengusap tubuh dengan air, ia
meminta rombongan untuk ikut menikmati air itu. Iapun juga menyuruh beberapa pengawal yang ada agar
meminta pulang para pengawal yang tadi telah diutusnya untuk mencari air. Sumber air itu sangat cukup untuk
mereka, jadi tidak perlu mencari lagi. 
Raja yang penasaran tentang keberadaan mata air itu lantas meminta pengawalnya untuk memanggil warga
atau penduduk setempat untuk mendekat ke tempat raja beristirahat. Setelah semua penduduk dianggap hadir
atau terwakili oleh penduduk yang ada di tempat itu, sang Rajapun bersabda bahwa raja merasa puas dengan
perilaku rakyat yang menjaga alam sekitar yang karenanya, menjadikan sumber air yang ada di tempat itu
menjadi bagus dan segar. Rajapun juga memuji kualitas air itu dan sebagai anugerah akan kebaikan sikap
mereka pada alam. Raja memberi nama daerah itu dengan nama Banyu Ayu (Kisah selengkapnya dapat dilihat
di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2016) dengan judul Mortéka dâri Madhurâ: Antologi Cerita Rakyat
Madura Edisi Kabupaten Bangkalan. Sidoarjo: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa Timur). 
Dari cerita ini kita dapat melihat bahwa masyarakat Madura, utamanya penguasanya, sangat memperhatikan
kondisi alam kerajaannya. Ini dapat dilihat dari usahanya memberikan penghargaan pada rakyat yang memiliki
kebiasaan menjaga mata air yang ada di desadesa dalam kerajaan.
Pada faktanya di masa kini, konsep penghargaan pada air ini kurang dapat diaktualisasikan dengan baik. Ini
dapat dilihat dari tiadanya kegiatankegiatan yang berhubungan dengan penghargan pada air seperti pemberian
penghargaan pada masyarakat yang berjasa dalam mempertahankan air, atau pengadaan festivalfestival yang
berhubungan dengan penumbuhkembangan perasaan cinta pada air. Kalaupun ada, kegiatankegiatan ini
dilakukan tidak secara serentak, berkelompok, dan air yang dihargaipun masih terbatas pada air yag dianggap
membawa berkat dan air laut.
Air yang dianggap membawa berkat di Madura biasanya dijaga dengan baik. Air ini biasanya muncul dari
sumber air yang tentu saja dianggap berkat juga. Masyarakat yang di daerahnya memiliki sumber air dan air
dengan kualitas yang demikian, akan secara swadaya melakukan perlindungan pada sumber dengan
membangunkan tembok atau gedung pelindung agar sumber tersebut tidak tercemar dan rusak. Salah satu
contoh pembangunan ini dapat dilihat pada sumber air buduran yang ada dikompleks makam Rato Ebbhu. Di
kompleks ini, air yang muncul dari sumber sangat disucikan karena dianggap dapat membawa kesehatan dan
keselamatan. Tidak hanya itu, para warga di sana juga menyempatkan diri menarik keuntungan ekonomis mata
air ini dengan cara menjualnya perbotol kepada para peziarah yang percaya pada kekeramatannya. 
Selain penghargaan pada air yang diangggap membawa berkat, masyarakat Madura juga melakukan
penghargaan pada air laut dalam bentuk penyelenggaraan upacara tradisional yang dikenal sebagai Rokat
Tasé.' Rokat Tasé' merupakan salah satu upacara adat yang masih sering dijumpai di daerah pesisir pantai
dimana penduduknya memilki mata pencaharian sebagai Majâng (pencari ikan). Salah satu daerah yang
melaksanakan Rokat Tasé adalah di kecamatan Sepulu. Rokat Tasé dilaksanakan dengan tujuan supaya
mendapatkan keselamatan dan hasil yang banyak dalam mencari ikan.
Pada pelaksanaan Rokat Tasé, para nelayan mendatangi pantai tempat dilaksanakannya upacara tersebut.
Para nelayan membawa tumpeng. Tumpeng tersebut lengkap dengan bermacammacam ikan, sayuran dan
berhiaskan bunga dan bendera merah putih. Tumpeng tesebut dikumpulkan pada satu tempat kemudian para
nelayan membaca doa dipimpin oleh ulama' setempat. Setelah pembacaan doa, tumpeng tersebut dibagikan
kepada masyarakat sekitar pantai.
Setelah pelaksanaan tumpengan dilanjutkan dengan acara melarungkan kepala sapi dan kambing yang diberi
bungabunga. Proses melarungkan kepala sapi dan kambing diiringi dengan sepasang sapi kerapan dan
seperangkat musik saronen sepanjang pesisir pantai. Setelah proses iringan selesai kepal sapi dan kambing
tersebut dimasukkan ke dalam perahu kemudian dibuang ke tengah laut.

Pengelolaan Air
Selain halhal yang disebutkan di atas, orang Madura juga mengenal tata kelola sumber air, seperti konsep yang
dilakukan Abdul Qohir yang memetakan sumber air menjadi tiga bagian sesuai peruntukannya. Konsepkonsep
seperti ini diyakini masih cukup relevan untuk diterapkan dalam masyarakat modern meskipun dalam konteks
yang berbeda.
Cerita tentang Qohir dalam mengelola air ini dapat dijumpai pada legenda yang berjudul
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Cerita tentang Qohir dalam mengelola air ini dapat dijumpai pada legenda yang berjudul

"asal muasal Dusun Kramiyan."
Dalam legenda ini diceritakan bahwa suatu hari, Abdul Qohir memetak sumber mata air menjadi dua bagian.
Petakan pertama yang ada di sebelah utara khusus dipergunakan untuk kaum Hawa. Adapun petakan kedua
yang ada di sebelah selatan dikhususkan untuk kaum Adam. Pada petakan sebelah selatan, Abdul Qohir

memetaknya kembali menjadi 3 petakan. Petakan pertama sebelah utara merupakan tempat yang airnya khusus
digunakan untuk mandi, petakan kedua di tengah merupakan petakan yang konon airnya berkhasiat sebagai
obat, sedangkan petakan ketiga (paling selatan) merupakan petakan yang khusus digunakan untuk air minum.
Mengapa Abdul Qohir memetak dan menetapkan sumber mata air khusus wanita ada di hulu dan khusus laki
laki ada di hilir, ini semua didasarkan pada kekhawatirannya apabila peletakan petak sumber dilakukan terbalik,
maka masyarakat Krammiyan akan selalu tidak rukun. Masalah ini muncul karena waktu itu ada keyakinan
bahwa kampung Krammiyan secara geografis terletak malang aréh dan harus diberi perlakuan khusus (Kisah
selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2016) dengan judul Mortéka dâri Madhurâ:
Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Bangkalan. Sidoarjo: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa Timur).
Cerita tentang pengaturan air di atas seharusnya memberikan ilham kepada para pemangku jabatan di Madura
untuk mulai berpikir menemukan sistem yang tepat berkaitan dengan pengelolaan air. Madura memang
kekurangan teknologi untuk mencari air ataupun menangkis air, namun masalahmasalah yang berhubungan
dengan pengelolaan air, juga tidak dapat dikesampingkan. Ini disebabkan karena pengaturan air jauh lebih
kompleks dari sekedar menemukan dan mendayagunakan alat.
Strategistrategi untuk memberdayakan masarakat seperti pembentukan satgas peduli air, sepertinya juga dapat
dipertimbangkan. Aparataparat tradisional seperti

"Labhanyo"
(petugas pengatur air di Madura), atau

"Jogotirto"
(di Jawa) (Suminar, 2016), juga harus direvitalisasi fungsinya sehingga di kemudian hari, setelah teknologi
teknologi yang dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan dan kelebihan air ditemukan, manusia Madura
telah siap untuk mengoperasikan itu tanpa harus bergesekan satu dengan lainnya. Jika lembaga social ini sudah
berdaya, secara sosial, mereka telah siap menerima kedatangan teknologi air.

Penguatan Karakter Manusia Madura Berkenaan dengan Air
Dari apa yang telah dijelaskan di atas, kita dapat melihat bahwa masalah air, baik itu kurang maupun lebihnya,
serta pengaturan dan penghargaan terhadap air telah di kenal dengan baik oleh masyarakat Madura.
Pengenalan ini dapat menjadi modal dasar bagi masyarakat Madura untuk memperbaiki taraf hidup mereka.
Dalam kegiatan seharihari di Madura, ketika kita berbicara tentang air, pembicaraan ini menyangkut dua hal.
Pertama adalah terkait dengan kualitas dan yang kedua adalah kuantitas dari air. 
Dari segi kuantitas, pulau Madura kurang memiliki volume sumber daya air yang potensial. Inilah yang
menyebabkan kekeringan sering melanda Madura. Selain itu, kurangnya volume air dari jumlah yang dibutuhkan
menyebabkan tidak adanya sumber air yang cukup bagus untuk dijadikan bahan baku air mineral yang dapat
dikomersiilkan atau untuk dimanfaatkan bagi kehidupan masyarakat sekitar sumber air tersebut.

Untuk meningkatkan daya pemuas kebutuhan masyarakat, masyarakat Madura bersama pemerintahnya harus
mulai memikirkan untuk melakukan upayaupaya pembangunan, seperti pembangunan bendungan baru, serta
pembangunanpembangunan seperti yang diusulkan pada bagian sebelumnya. Pembangunan ini harus dapat
direalisasikan segera. Selain itu, lahan irigasi yang kurang bagus harus direvitalisasi. Pembersihan sungai
sungai yang telah ada juga secara rutin harus dilaksanakan.
Dengan menjaga keberlangsungan kuantitas air, hal ini dapat meningkatkan ketahanan pangan orang Madura
sehingga orang Madura tidak terlalu banyak bergantung dari pasukan daerah lain. Keberlangsungan air juga
dapat memenuhi aspek kebutuhan manusia lainnya seperti kebutuhan air rumah tangga, organisasi perkotaan,
dan serta kegiatan industri yang mungkin menggeliat pasca suramadu diresmikan . 
Dari sisi kualitas, sebagian besar air yang bisa dimanfaatkan berkualitas buruk. Hal itu dikarenakan adanya
limbah serta kerusakan tanah sebagai resapan air akibat alih fungsi lahan oleh masyarakat. Hutan di Madura
yang kebanyakan hutan jati, yang awalnya lebat, kemudian beralih fungsi menjadi lahan, dapat saja
menimbulkan erosi tanah yang nantinya bisa membuat daerah aliran sungai menjadi jelek, terbatas daya
tampungnya. 
Paradigma lama masyarakat Madura yang memandang sungai sebagai tempat sampah harus diubah dengan
menjadikan sungai sebagai teman hidup yang sangat perlu dilestarikan. Masyarakat juga harus diingatkan
bahwa banjir yang beberapa kali terjadi di Madura, seperti di Sampang dan Bangkalan, sematamata bukan
karena fenomena alam seperti air laut yang pasang. Banjir ini terjadi karena fungsi sungai telah mulai terganggu
yang disebabkan oleh sampah dan penggundulan hutan di bagian hulu. 
Setiap ada momentum yang berhubungan dengan air, seperti momentum Hari Air Dunia, pemangku kekuasaan
di Madura harus dapat merangkul para warganya dengan menjalin kerja sama yang hangat karena pada
dasarnya, masyarakat adalah kekuatan tersendiri dalam pemberdayaan pengelolaan air. 
Momentummomentum yang baik itu tidak hanya dilakukan untuk mengajak masyarakat agar lebih menjaga
sumber air saja, namun lebih dari itu, masyarakat juga harus diberi insentif yang akan menyenangkan mereka
jika mereka menunjukkan hasil yang signifikan dalam menjaga keberlangsungan air di sekitar mereka. Insentif ini
pastinya akan merangsang masyarakat untuk semakin bersemangat menjaga air di sekitar mereka. 



id: 55Quotes detected: 0.01% in quotes:

id: 56Quotes detected: 0.01% in quotes:

pastinya akan merangsang masyarakat untuk semakin bersemangat menjaga air di sekitar mereka. 
Para pemangku kekuasaan di Madura harus dapat menggandeng beragam komunitas masyarakat yang berada
di kawasan sungai agar komunitas ini agar dapat memiliki arti lebih bagi masyarakat. Komunitaskomunitas ini

dapat diajak untuk bersamasama membersihan sungai dari sampah. Komunitas ini nantinya juga berperan
penting membantu pemerintah dalam membangun fasilitas sanitasi yang baik bagi masyarakat Madura. 
Dari segi yang lebih ekonomis, pemangku kekuasaan harus dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaku
industri yang akan dan telah mulai menancapkan kukunya di Madura. Ini dilakukan agar mereka tidak
sembarangan membuang limbah di aliran sungai atau di sumbersumber yang ada di sekeliling mereka.
Masyarakat diharapkan untuk dapat aktif melaporkan ke pemangku kekuasaan jika menemukan pelakupelaku
industri yang nakal dalam pembuangan limbahnya. 
Ideide untuk memiliki instalasi pengolahan limbah yang diletakkan di Madura dapat digulirkan menjadi sebuah
tindakan pembangunan, tidak hanya sebagai wacana saja. Dengan adanya pembangunan instalasi ini, ekses
negatif dari industri dan penggunaan air dalam dunia domestik dapat dikontrol dan segera dilakukan
penanganan jika ditemukan tingkat pencemaran air telah melebihi target.
Pihakpihak yang berada dalam koordinasi pemangku kekuasaan juga harus dapat melakukan sosialisasi dalam
dunia pendidikan seperti pada siswa SD, SMP, dan SMA, bahkan mahasiswa tingkat perguruan tingggi.
Harapannya, sosialisasi ini akan menjadi gerakan sosial yang positif dalam rangka mewacanakan konservasi air
di Madura. Sosialisasi untuk anakanak muda harus dikemas secara menarik, seperti lewat lomba melukis,
sampai perlombaan ilmiah yang melibatkan berbagai kelompok ilmiah remaja di sekolah. Aksiaksi simpatik
lainnya seperti jalan sehat dan kampanye publik bekerja sama dengan mediamedia nasional, para pelaku
industri rumahan juga harus digalakkan jika ingin masyarakat Madura menjadi masyarakat yang sadar akan
vitalitas air. Bukankah legendalegenda mereka banyak mengajarkan halhal positif seperti itu?

3
ORANG MADURA 
SERTA POHONPOHON DI SEKITARNYA, 

O
rang Madura, memahami dunianya melalui apaapa yang ada di sekitarnya. Salah satunya adalah melalui
tumbuhan yang hidup di sekeliling mereka. Meskipun pulau Madura dianggap pulau yang gersang, namun itu
tidak lantas meniadakan keberadaan pohonpohon di pulau tersebut.
Orang Madura memahami bahwa pohonpohon yang tumbuh di sekitar mereka dapat dijadikan sebagai guru
simbolik dalam kehidupan. Sebuah pohon bisa tumbuh menjadi besar dan kuat diawali dari biji, yang kemudian
tumbuh berakar kuat di tanah hingga akhirnya tumbuh rindang serta lebat dengan cabangcabangnya. Pohon itu
pada akhirnya menghasilkan buah yang manis. Dari buah itu, maka muncullah tunastunas baru. Bila pohon itu
sehat, berbuah dan tumbuhnya proposional serta kokoh, pohon itu akan mampu bertahan terhadap penyakit,
terpaan angin, hujan, dan berbagai ancaman yang datang dari luar. Ketika pohon itu tumbuh rindang, akan ada
banyak makluk lain yang tinggal di sekeliling pohon itu. 
Fakta itu kemudian dianalogikan oleh orang Madura sebagai fase kehidupan mereka. Orang Madura berasal dari
keturunan (bibit) orang Madura. Ia kemudian tumbuh besar di sekitar lingkungannya bersama induk yang
melahirkannya. Di lingkungan itulah, ia belajar banyak, menyerap pengetahuan yang diajarkan orang terdahulu
tentang kehidupan. Jika ia mampu melakukan semuanya, ia akan dapat tumbuh besar dan tangguh terhadap
tantangan kehidupan. Jika ia semakin dewasa dan arif, akan banyak orangorang lain yang akan merasa
nyaman berada dalam pengawasannya. Iapun kelak akan menikah dan melahirkan anakanaknya. Anak
anaknya inilah yang kelak secara berkesinambungan mengantikan dirinya menghuni pulau Madura.
Salah satu pohon yang dikagumi orang Madura adalah beringin. Ini disebabkan selain karena akarnya yang kuat
menghunjam ke tanah, daunnya yang lebat dan rindang mampu membuat siapa saja yang berada di bawahnya
merasakan kesejukan. Tidak salah jika kemudian para orang tua Madura membuat falsafah hidup

"Rampa' Naong Beringin Korong"
yang memiliki arti orang Madura itu haruslah seperti beringin, yang rindang dan teduh, yang dapat mengayomi
siapa saja yang ada di sekitarnya. 
Dalam cerita rakyat Madura, beberapa nama pohon selain pohon beringin, disebutkan secara eksplisit di
dalamnya. Namanama pohon seperti jati, pelle, nangger (randu alas) dan beberapa nama lainnya adalah nama
tumbuhan, atau pepohonan yang sering disebut dalam cerita rakyat Madura. Pohonpohon tersebut adalah
pohonpohon yang khas dan mudah dijumpai keberadaannya di Madura. 
Jika kita konstruksikan peranan tumbuhan itu melalui ceritacerita rakyat yang mengisahkan tentangnya, kita
dapat menjumpai bagaimana cara pandang Orang Madura memaknai keberadaan pohon di sekeliling mereka.
Berikut ini adalah beberapa pandangan tentang pohon dan cerita rakyat yang mendukung keberadaan
pandangan tersebut. 

Pohon Sumber Penolak Bala'
Kisah tentang pohon yang dapat menolak bala' dapat dilihat pada sebuah legenda yang berjudul

"asal usul Desa Panaongan."
Legenda ini menggambarkan bagaimana sebuah pohon yang bernama pohon jati, melalui kacamata batin
seorang raja, dianggap mampu mengusir aura negatif yang sedang ada di sebuah desa. Karenanya, nama desa

itupun kemudian diubah sesuai dengan ilham yang ia dapatkan ketika bersandar di sebuah pohon jati.
Dikisahkan bahwa dahulu kala, di Sumenep, terdapatlah sebuah desa yang bernama Padangdangan Bara.'
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Dikisahkan bahwa dahulu kala, di Sumenep, terdapatlah sebuah desa yang bernama Padangdangan Bara.'
(Pedangdangan Barat). Desa ini sangat terkenal pada jaman itu karena di desa tersebut, terdapat pondok yang
cukup besar (Pondok Padangdangan) yang dibuka oleh Syekh Arif Abu Sa'id dari Yaman. 
Pada waktu itu, Padangdangan Bara' terkena musibah yaitu adanya penyakit menular berupa muntaber (konon
ada yang menyebutnya sebagai Kolera). Akibatnya, banyak masyarakat menjadi sakit perut, muntahmuntah
dan bahkan ada yang meninggal. 
Ratarata warga yang ketakutan akan kematian yang disebabkan karena Muntaber kemudian menjadi paranoid
dan gampang tersulut emosi. Pertengkaran antar wargapun kerap kali terjadi. Setiap kali pertengkaran dimulai,
pasti ada salah satu dari warga yang meninggal. Hal ini terjadi secara terus menerus.
Berita tentang penyakit Muntaber yang menyebabkan para warga Padangdangan Bara' mengungsi, didengar
oleh raja Sumenep pada waktu itu. Iapun memutuskan untuk berkunjung ke Padangdangan dalam rangka
mengamati situasi dan mencarikan solusi agar permasalahan itu segera teratasi. 
Di Padangdangan Bara,' ia kemudian berziarah ke Astah (makam) Syekh Arif Abu Sa'id dalam rangka untuk
meminta ijin memasuki daerah. Setelah dari astah, raja Sumenep kemudian berajalanjalan melihat situasi
sekitar. Simpulannya, penyakit itu muncul di Padangdangan karena masyarakatnya kurang memperhaatikan
sanitasi dan tidak melakukan gaya hidup yang sehat. Ada banyak sampah dimanamana. Ada kotoran ternak di
berbagai tempat.
Setelah puas meninjau lokasi, ia kemudian memerintahkan seorang patih untuk menyusun rencana
menyelesaikan masalah itu. Ia memberi target dua bulan, masalah itu harus dapat diselesaikan dengan baik.
Iapun kemudian kembali ke kota raja.
Dalam perjalanan menuju kota raja, yaitu tepatnya di sekitar pintu keluar desa, raja menjumpai ternyata
beberapa pengiringnya masih tertinggal di desa. Rupanya para pengiringnya itu tertinggal karena langsung
bekerja memetakan masalah setelah raja manitahkan sang patih untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan
segera.
Rajapun kemudian memutuskan menunggu sebagian pengiringnya itu di bawah pohon jati yang rindang sambil
mengamati desa. Dalam penungguannya di bawah pohon jati itu, raja tertidur. 
Selepas bangun dari tidurnya, tibatiba raja diberi penglihatan lebih tentang Padangdangan. Dalam
penglihatannya, Padangdangan terlihat memiliki aura yang berbeda dibandingkan dengan desadesa lain. Aura
desa itu dipenuhi aura negatif yang muncul karena sering terjadinya pertikaian antar para warganya. Padahal, di
tempat yang ia sedang beristirahat sekarang, ia merasakan ketenangan dan perasaan nyaman karena dinaungi
pohon jati. Suatu hal yang kontras yaitu antara keteduhan berada di bawah pohon jati dan kegelapan yang
menyelimuti desa karena aura negatif itu.
Di tempat itu, ia kemudian mengeluarkan maklumat untuk merubah nama desa itu dari semula Padangdangan
Bara', menjadi Panaongan, yang diambil dari kata naong (naung/teduh). Sejak saat itu, Padangdangan Bara'
berubah menjadi Panaongan.
Keajaiban terjadi. Setelah nama desa berubah, dan sedikit demi sedikit sang patih dapat merubah situasi desa
menjadi lebih bersih dan higienis, penyakit muntaber berangsurangsur menjadi hilang. Rakyatpun kembali
menjadi sehat (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul & Hani'ah (2017b)
dengan judul Arya dâri Songennep: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Sumenep. Yogyakarta:
LKiS).
Cerita di atas sangat inspiratif sehingga banyak masyarakat Madura percaya akan kemampuan pohonpohon
untuk menolak bala.' Kepercayaan ini bertahan hingga sekarang. Di masa sekarang, banyak Masyarakat Madura
percaya bahwa tumbuhan bambu, seperti bambu kuning (sebutan ilmiahnya yaitu bambusa vulgaris) dapat
menolak santet dan mengusir roh jahat yang akan mengganggu warga.
Pohon bambu tersebut pada umumnya dibuat orang menjadi pagar, selain mempunyai daun yang hijau
mengkilat serta warna batang berwarna kuning beserta ruas yang nyaris sejajar, bambu tersebut pula
mempunyai aura yang dipercaya orang Madura bisa menolak maling ataupun pencuri. 
Pada waktu musim ninja sekitar tahun 8090an sebagai respon atas isu dukun santet, di Madura, bambu kuning
sangat mudah di jumpai keberadaannya di gardu atau pos kamling. Bambubambu ini konon dipercaya dapat
membuat apes para ninja yang tidak terlihat. Konon ada cerita, ada ninja yang menggunakan ilmu hitam dan
dapat menghilang dari pandangan mata, dapat ditangkap karena terkena pukulan bambu kuning.
Selain bambu, pohon lain yang dipercaya dapat menolak halhal yang berbahaya adalah pohon kelor. Yang
dimaksud dengan pohon kelor disini adalah ranting dan daunnya. Batang kelor dipercaya masyarakat Madura
dapat menetralisir teluh atau santet. Beberapa kisah juga menceritakan bahwa konon, ada seorang pembegal
yang tidak mempan ditembak polisi harus bertekuk lutut setelah tubuhnya terkena sabetan batangranting pohon
kelor. 

Pohon Penanda Tempat Membangun 
Pohon juga digambarkan dapat memberi tahu kepada masyarakat di mana seharusnya masyarakat memulai
pekerjaan. Beberapa jenis pohon dianggap memiliki tenaga batin yang baik yang dapat mempengaruhi
lingkungan sekitarnya sehingga sangat baik untuk dijadikan sebagai titik tolak merencanakan dan membangun
sesuatu. Kepercayaan masyarakat Madura kepada pohon sebagai penanda ini dapat dijumpai dalam cerita
rakyat yang berjudul

"Asal Usul Desa Banasare"

Dikisahkan bahwa Raden Agung Rawit berkeinginan untuk mencari tempat tinggal yang jauh dari keraton karena
ingin mandiri. Di tempat baru itu, ia ingin bertirakat untuk memperkuat kemampuan batinnya. Ia kemudian
bersemedi di kamarnya selama 21 hari untuk mencari petunjuk perihal tempat itu. 
Pada hari keduapuluh, ia didatangi isyarat yang berupa suara gaib yang memintanya untuk melakukan
perjalanan ke arah timur untuk mencari tempat yang memancarkan cahaya terang. Di tempat yang
memancarkan cahaya terang itulah ia dapat tinggal dengan tenang dan bermartabat.
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memancarkan cahaya terang itulah ia dapat tinggal dengan tenang dan bermartabat.
Raden Agung Rawit meninggalkan keraton sekitar jam tujuh malam. Iapun berjalan ke timur sesuai petunjuk
suara gaib itu. Kirakira sekitar lima kilometer jauhnya, ia melihat cahaya yang terang dari timur. Iapun berjalan
menuju arah cahaya itu berasal. 
Tempat terang itu adalah sebuah lahan yang tumbuh di tengahnya sebuah pohon yang amat besar. Pohon itu
ditumbuhi bungabunga sehingga daun dari pohon itu menjadi tidak terlihat karena tertutup bungabunga tadi. Di
bawah pohon itu terdapat kolam yang berair jernih. Dengan perasaan lelah namun bahagia, iapun memutuskan
untuk mengisi sisa malamnya di tempat tersebut.
Selama ia beristirahat, ia sempatkan juga mengosongkan pikirannya dengan bersemedi mencari petunjuk
kepastian tempat yang ia tuju. Ia menjadi yakin ketika membuka mata dan melihat ke arah timur. Sepanjang
arah pandangannya di sebelah timur, ia tidak melihat cahaya lagi. Ini menandakan bahwa cahaya yang ia lihat
sebelumnya adalah cahaya dari tempat tersebut.
Keyakinannya makin kuat ketika pagi menyapanya kembali. Tempat itu begitu tenang dan dipenuhi suara kicau
burung yang begitu merdu dan menyejukkan hati. Iapun memutuskan di tempat itulah ia akan tinggal. 
Bersama dengan para pengiringnya, ia membersihkan tempat itu dan mendirikan pemukiman. Semakin lama
pemukiman itu semakin besar karena banyak mengundang orang luar untuk tinggal di daerah itu. Raden Agung
Rawitpun menamai daerah itu dengan nama Wono Sari, yang berarti bunga di tengah hutan, yang kemudian
lidah orang madura menyebutnya sebagai Benasare. Benasare ini kemudian hingga sekarang menjadi nama
desa yang ada di Kabupaten Sumenep (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul
& Hani'ah (2017b) dengan judul Arya dâri Songennep: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten
Sumenep. Yogyakarta: LKiS).
Kepercayaan bahwa membangun atau memulai usaha pembangunan dapat dipengaruhi oleh pohonpohon yang
ada disekitarnya seperti yang ada pada cerita di atas, masih ada hingga sekarang. Meskipun tidak banyak,
namun beberapa masyarakat Madura percaya bahwa pohon yang ada disekitar mereka dapat menjadi ilham,
atau tanda, atau patokan, dari arah mana mereka harus membangun. 
Masyarakat Madura yang percaya akan hal ini seringkali mempertimbangkan untuk membangun atau tidak
membangun sesuatu di sekitar sebuah pohon. Mereka akan berusaha untuk tidak membangun rumah di sekitar
pepohonan yang dianggap keramat seperti beringin tua, sawo besar, dan pepohonan keramat lainnya untuk
menghindari dari seringnya bersinggungan dengan halhal mistis. Mereka baru akan membangun di tempat itu,
jika ada petunjuk dari seseorang yang mereka anggap

"paham"
akan dunia kebatinan.
Pohon oleh beberapa masyarakat Madura dapat digunakan untuk menyeimbangkan tempat atau bentuk gedung
yang terlihat janggal. Jika gedung berbentuk L, pohon dapat melambangkan bentuk persegi dari struktur
tersebut. Dengan demikian keadaan gedung menjadi seimbang. Pohon juga membawa keselarasan pada suatu
lahan yang terlalu luas untuk sebuah rumah. Pohon jika ditempatkan dengan tidak semestinya, seperti di depan
pintu atau jendela, akan dapat dianggap merugikan karena hal tersebut dapat mencegah aliran rejeki masuk. 

Pohon Penghubung Alam Gaib
Dunia gaib bukanlah dunia yang asing bagi masyarakat Madura. Ini disebabkan karena sebelum agamaagama
masuk ke Madura, masyarakat Madura telah hidup dalam kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme yang
kental. Kepercayaan ini telah lama di anut, hingga ketika agamaagama masuk ke Madura, sisasisa
kepercayaan ini masih dapat terlihat meskipun polapolanya telah jauh berbeda. 
Sebagian besar masyarakat Madura percaya pada hal gaib. Mereka berasumsi bahwa pada dasarnya, mereka
hidup tidak sendiri namun ditemani makhlukmakhluk ciptaan Tuhan lainnya yang tidak kasat mata. Makhluk
makhluk inilah yang disebut dengan makhluk gaib.
Sebagian besar masyarakat Madura (utamanya yang tinggal di pedesaan) juga percaya bahwa makhluk gaib ini
tinggal di dunia yang berbeda dengan mereka. Keduanya tidak akan pernah bersinggungan karena karakter
hidup mereka berbeda. Namun dalam situasi tertentu, halhal yang berhubungan dengan dunia gaib bisa saja
muncul di dekat masyarakat jika mereka entah secara sengaja ataupun tidak bersinggungan, atau memasuki
sebuah area yang merupakan pintu masuk/portal menuju dunia gaib.
Sebagian besar masyarakat Madura percaya bahwa portal ke dunia gaib itu ada di sekitar mereka. Mereka
menyebut area portal ini sebagai

"kennengngan berrit"
sebuah tempat yang jika masyarakat Madura secara sengaja maupun tidak sengaja masuk ke tempat itu dan
tidak menunjukkan perasaan hormat, maka mereka akan

"kennéng berrit,"

seperti kerasukan, sakit yang mendadak, menghilang dan tidak dijumpai lagi jazadnya, atau bahkan
mendapatkan kematian.
Salah satu portal yang diyakini dapat menghubungkan masyarakat Madura ke alam gaib adalah pohon
Nanggher, utamanya pohon nanggher (randu alas) yang telah berusia tua. Ciriciri lainnya adalah, pohonnya
besar, biasanya di sekitar pohon itu, terdapat mata air atau kuburankuburan kuno. Jika menjumpai pohon
Nanggher yang demikian, masyarakat Madura akan sangat hatihati bersikap untuk bersikap. Mereka pastinya

"ta' terro égangguwâh"
(tidak ingin diganggu) oleh para penghuninya.
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(tidak ingin diganggu) oleh para penghuninya.
Kondisi yang berhubungan dengan kepercayaan bahwa pohon Nanggher merupakan portal ke dunia gaib dapat
pula dijumpai di cerita rakyat Madura. Salah satu cerita rakyat yang mengisahkan hal ini adalah cerita rakyat
tentang

"Asal Usul Pancoran dari Desa Tambak Agung"

Dikisahkan, sekitar satu setengah abad yang lalu, di sebuah desa terpencil yaitu desa Tambak Agung,
Kecamatan Labang, terdapat sebidang tanah yang dianggap séngét (angker) bagi orang sekitar. Sebidang tanah
ini berbentuk seperti jurang, dan perlu kemampuan yang cukup untuk menuju kesana. Jalannya yang licin dan
anak tangganya yang sangat kecil serta dedaunan kering yang berkececeran dimanamana, membuat
masyarakat sekitar enggan untuk berkunjung ke sana. Di sebelah selatan lokasi tersebut terdapat sebuah goa
yang ukurannya tidak begitu besar. Di dekat gua ini tumbuh pohon yang disebut pohon Nanggher yang sangat
besar. Rimbunnya pepohonan yang menyamarkan lokasi gua serta sulitnya jalan menuju lokasi tersebut
menyebabkan tempat itu di mata orang kebatinan dianggap sebagai tempat yang sangat baik untuk bertirakat. 
Tandatanda bahwa tempat itu sering ditirakati dapat dilihat dari banyaknya ditemukan untaianuntaian bunga
melati dan sesajensesajen yang diletakkan di bawah pohon Nanggher utamanya Malam Jum'at Manis.
Terkadang, dijumpai juga sisasisa lidi yang merupakan bagian dari dupa tertancap di tanah di sekitar pohon
besar tersebut. Di dekat pohon Nanggher itulah seringkali kambing para warga hilang secara gaib (Kisah
selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2016) dengan judul Mortéka dâri Madhurâ:
Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Bangkalan. Sidoarjo: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa Timur).
Kepercayaan bahwa pohon Nanggher besar merupakan portal menuju alam gaib, masih ada hingga sekarang.
Masyarakat Madura begitu yakinnya pada hal ini hingga ada sebagian dari masyarakat Madura menjadikan
Nanggher sebagai nama sebuah dusun karena keangkeran dari pohon tersebut. 
Seperti yang diberitakan oleh viva.co.id (http://forum.viva.co.id/indeks/

threads/misteripohonkeramatdidusunnanggermadura.1738406/), di Desa Rabiyan Kecamatan Ketapang
Kabupaten SampangMadura terdapat sebuah dusun yang bernama Dusun Nanggher. Dusun ini diberi nama
Nanggher karena adanya sebuah pohon Nanggher keramat di tempat itu. Pohon ini begitu besar dan tinggi.
Pohon ini sudah berumur ratusan tahun. Awalnya pohon ini diperkirakan tumbuh sendiri di atas tanah seorang
petani yang bernama Ibu Pauseh. Menurut juru kunci yaitu bapak K. H. Mirun, dahulu pohon ini di tempati oleh
seorang pertapa yang ingin memperdalam ilmunya menjadi orang sakti yang bisa terbang. Di bawah pohon
tersebut ada sebuah lubang yang berbentuk terowongan yang bisa di tempati oleh pertapa tersebut.
Pertapa ini memilih tempat tersebut karena dia mendapat petujuk dari gurunya. Menurut K. H. Mirun, setelah 10
tahun bertapa, ia dikabarkan meninggal dunia. Tapi anehnya, mayatnya tidak ditemukan dengan kata lain hilang.
Sejak saat itu penduduk sekitar menganggap pohon tersebut keramat. Oleh sebab itu, banyak orang tua
melarang anakanaknya bermain di sekitar pohon tersebut. Namun larangan tersebut di abaikan oleh anak
anaknya. Mereka tetap bermain di sekitar atau di bawah pohon tersebut karena pohon ini merupakan tempat
favorit anakanak untuk bermain petak umpet. Suatu hari segerombolan anakanak bermain petakumpet di
tempat tersebut, dan salah satu dari mereka ngumpet di lubang yang berbentuk terowongan yang ada di bawah
pohon tadi. Ternyata anak tersebut hilang tanpa jejak. Selain itu anakanak yang lain yang bermain di sekitar
pohon tersebut juga jatuh sakit setelah sampai di rumah mereka masingmasing. Kejadian semacam itu sering
terjadi dan memakan banyak korban.
Penduduk semakin khawatir dan menyuruh kepada ibu Pauseh untuk menebang pohon tersebut. Namun ketika
di coba untuk ditebang, pohon tersebut mengeluarkan cairan berwarna merah dan berbau amis. Penduduk
menganggap cairan tersebut adalah darah. Karena kejadian itu, pohon tersebut tidak jadi di tebang. Solusi lain
yang dilakukan penduduk untuk mengurangi adanya kejadian orang hilang di dalam lubang tersebut adalah
menanam pohon asam di samping pohon Nanggher dengan tujuan agar pohon asam tadi dapat menutupi
lubang tersebut. 
Kejadian lebih aneh yang terjadi di pohon Nangger tersebut ialah pada bulan mei tahun 2012. K. H. Mirun di
datangi seseorang berjubah putih di dalam mimpinya. Orang berjubah putih itu menyuruhnya untuk membuat
dan merawat sebuah kuburan keramat yang bernama Bhuju' Sedde' di bawah pohon Nanggher agar pohon
tersebut tidak lagi memakan korban. Setelah itu K. H. Mirun memberitahukan kepada semua penduduk sekitar
dan meminta bantuan untuk membuat kuburan keramat tadi.
K. H. Mirun yang juga merupakan Kyai yang disegani oleh penduduk desa Rabiyan memiliki rencana
mengadakan pengajian setiap tahun di kuburan keramat terebut bersama penduduk Rabiyan. Rencana tersebut

di tanggapi positif oleh penduduk desa Rabiyan. Sejak dirawatnya kuburan keramat tadi, penduduk desa
Rabiyan khususnya dusun Nangger sendiri, akhirakhir ini merasa aman kalau lewat di sekitar pohon Nangger
tersebut. 

Penguatan Karakter Perduli Konservasi Pohon
Dari apa yang telah dijelaskan di atas, kita dapat melihat bahwa sejatinya, orang Madura telah dekat dengan
pepohonan. Kedekatan ini membentuk pola pikir yang unik yang kemudian pada akhirnya melahirkan karakter
serta kepercayaan. Satu karakter yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan masyarakat Madura
adalah kepercayaan mereka bahwa tumbuhan itu memiliki peranan tersendiri dalam kehidupan mereka. Dengan
adanya karakter ini, seharusnya sangat mudah bagi pemangku kekuasaan untuk mengetuk hati orang Madura
dan membentuk sikap positif pada mereka pada tumbuhan. 
Orang Madura harus diberi pengertian bahwa pada hakikatnya perubahan ekosistem lingkungan yang dapat
mengganggu masyarakat Madura, paling utama disebabkan oleh perilaku masyarakatnya sendiri yang kurang
baik dalam pemanfaatan sumbersumber daya khususnya pepohonan. Dengan demikian, kerusakan hutan
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baik dalam pemanfaatan sumbersumber daya khususnya pepohonan. Dengan demikian, kerusakan hutan
seperti yang pernah terjadi dan diberitakan oleh skalanews.com (Rabu, 11 November 2015) tentang
perambahan hutan yang berdampak pada kerusakan hutan dengan capaian 30 persen dari total areal hutan di
Madura mencapai 47.121 Ha tidak akan pernah terjadi. (http://skalanews.com/detail/nasional/daerah/240811
KerusakanHutandiMaduraCapai30Persen)
Perubahan ekosistem suatu lingkungan di Madura biasanya terjadi karena adanya kegiatan masyarakat seperti
pemanfaatan lahan yang dijadikan sebagai daerah pertanian secara berlebihan sehingga dapat mengurangi luas
untuk tanaman agar tumbuh. Surabaya.tribunnews.com edisi Kamis, 19 Mei 2016 memberitakan bahwa
sedikitnya 14 hektare tanah milik Perhutani di wilayah Kabupaten Sumenep, Madura hilang akibat diserobot oleh
warga sekitar lokasi lahan milik Perhutani. Terbanyak, lahan itu berada di wilayah kepulauan Sumenep, tetapi
tidak sedikit juga lahan yang diserobot warga berada di lahan Perhutani daratan Sumenep. Modusnya
bermacammacam dan hampir sama antara di kepulauan dan daratan Sumenep. Hilangnya lahan milik
Perhutani diketahui setelah pihak Administratur Perum Perhutani (ADM) Kesatuan Pemangku Hutan (KPH)
Madura melakukan identifikasi dan pencekekan seluruh lahan milik Perhutani di wilayah Sumenep. Ada banyak
lahan yang tibatiba berkurang dan dikuasai perseorangan. Anehnya, ketika aparat mencoba mempertanyakan
keberadaan lahan yang dimiliki perseorangan itu, ternyata ada yang sudah pindah kepemilikan. Bahkan sudah
bersertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional. Perubahan lahan dari tanah Perhutani ke milik pribadi itu
ada yang berupa lahan pertanian dan perkebunan, ada juga yang berubah menjadi perkampungan dan
perumahan. Termasuk ada lahan milik perhutani yang dibuat galian batu serta dijual belikan oleh pihakpihak
tertentu untuk kepentingan bisnis mereka tanpa memikirkan akibat jangka panjang
(http://surabaya.tribunnews.com/2016/05/19/sekitar100hektarelahanperhutanidimaduradiserobotwarga
kokbisa).
Kerusakan hutan jati yang terjadi karena adanya penebangan dan kebakaran hutan, dapat mengakibatkan
banyak hewan dan tumbuhan yang punah. Padahal hutan merupakan sumber kehidupan bagi sebagian
masyarakat yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, tempat penyedia makanan dan obatobatan tradisional
yang sangat di Banggakan orang Madura. 
Dalam beberapa catatan para ahli zologi dan botani, disebutkan bahwa akibat dari adanya kerusakan lahan
hutan ini, beberapa tanaman menjadi langka dan semakin susah ditemukan. Sebut saja misalnya Mémbhâ atau
Dâun Mémbhâ (mimba) atau Azadirachta indica A. Juss. Tanaman ini adalah daundaun yang tergolong dalam
tanaman perdu/terna yang tumbuh di daerah tropis, pada dataran rendah, pada ketinggian sampai dengan 300
meter di atas permukaan laut, tumbuh di tempat kering berkala. Dulunya, tanaman ini sering ditemukan di tepi
jalan atau di hutan terang di Madura, namun kini semakin susah untuk ditemukan. Tanaman yang lain yang
mulai dilupakan karena tergerus perumahan adalah tanaman Jamblang atau Dhuwâ.' Tanaman ini adalah nama
buah dan pohon untuk tanaman bernama ilmiah Syzygium cumini. Pohon penghasil buah ini masih tergolong
dalam suku jambujambuan (Myrtaceae). Jamblang atau Duwet kini termasuk salah satu tanaman yang mulai
terlupakan bahkan langka dan jarang muncul di Madura.
Tanaman lain yang mulai langka ditemukan adalah tanaman Daluang. Pohon ini merupakan tumbuhan tingkat
rendah. Ia masih termasuk ke dalam keluarga Moraceae. Pohon yang tak punya bunga dan buah ini tumbuh di
Pamekasan dan Sumenep (Pulau Madura). Orang Madura menyebutnya dhâlubâng atau dhulubâng. Dahulu,
tumbuhan ini ditanam di sekitar masjid agar para santri mudah mengambil dan membuat kertas sendiri untuk
keperluan belajarnya. Kini tanaman ini jarang dijumpai. Salah satu penyebabnya disinyalir karena adanya
konversi lahan hijau menjadi perumahan.
Jumlah kerusakan flora akan terus bertambah dan berlangsung lama jika dalam penggunaannya masyarakat
tidak memperhatikan keseimbangan terhadap ekosistem lingkungan. Dampak dari perubahan ekosistem akan
berkurang jika masyarakat mengetahui dan memahami fungsi dari suatu ekosistem tersebut. Kerusakan
ekosistem membawa dampak bukan hanya pada keanekaragaman terhadap flora dan fauna juga dapat
membawa pengaruh lain terhadap masyarakat itu sendiri seperti longsor, banjir dan erosi.
Masyarakat Madura harus dikenalkan dengan apa yang disebut konservasi. Konservasi dapat diartikan sebagai
upaya untuk memelihara lingkungan mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat sampai bangsa. Pengelolaan
sumber daya alam merupakan usaha secara sadar dengan cara menggali sumber daya alam, tetapi tidak
merusak sumber daya alam lainnya sehingga dalam penggunaannya harus memperhatikan pemeliharaan dan
perbaikan kualitas dari sumber daya alam tersebut. 
Beberapa kegiatan konservasi yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti yang dilaporkan dalam
newsmadura.com (1 Desember 2016) tentang penanaman 1000 pohon di hutan kota (arboretum) yang terletak
di desa Kebun Agung Kecamatan Kota Sumenep pada acara pekan Penghijauan dan Konservasi Alam tahun

2016, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sumenep, Madura perlu disambut baik
keberadaannya (lihat http://newsmadura.com/sumenep/beritasumenep/pekanpenghijauandankonservasi
alamdishutbuntanam1000pohondihutankota/). Usahausaha konservasi seperti mangrove di Bangkalan
yang diberitakan http://www.pulaumadura.com (11 Agustus 2016) dengan tajuk

"wow! ada obyek wisata alam hutan mangrove di desa labuhan  bangkalan"
juga patut diapresiasi. Usahausaha ini tidak boleh dikerdilkan, namun harus digaungkan keseluruh negeri agar
inisiatornya semakin bersemangat untuk memlakukan tindakan konservasi tanaman. 
Dengan maraknya kegiatankegiatan konservasi tanaman, adanya peningkatan perkembangan kemajuan di
bidang produksi seharusnya tidak akan mungkin mengorbankan lingkungan yang dapat menimbulkan kerusakan
lingkungan. Ini karena kegiatan konservasi alam tersebut akan memberikan proteksi pada lingkungan dan
menjauhkannya dari ketercemaran. Dasar pikirnya, apabila lingkungan tercemar maka akan berdampak buruk
bagi kelanjutan dari keberadaan sumber daya alam yang lain yang akhirnya dapat menurunkan kehidupan
masyarakat.
Dalam kegiatan konservasi tersebut, perlu ditekankan semangat keserasian dengan lingkungan. Keserasian
lingkungan merupakan proses pembentukan lingkungan yang sifatnya relatif sama dengan pembentukan
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lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam
agar berkelanjutan perlu diadakannya pelestarian terhadap lingkungan tanpa menghambat kemajuan.
Selain diadakannya kegiatan konservasi yang bersifat insidentil, masyarakat Madura juga harus dikenalkan
dengan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan pada pengelolaan sumber daya alam baik yang dapat
maupun yang tidak dapat diperbaharui. Masyarakat Madura juga harus dikenalkan pada aturanaturan yang
mengatur tentang 

pencemaran

lingkungan dan kerusakan sumber
daya alam. Penegakan hukumpun juga harus disosialisasikan pada masyarakat agar mereka paham
konsekuensi dari merusak alam. 
Masyarakat Madura juga harus diajak untuk turut serta menjaga kawasan tangkapan hujan seperti kawasan
pegunungan yang harus selalu hijau karena daerah pegunungan merupakan sumber bagi perairan di darat.
Mereka juga harus diyakinkan bahwa reboisasi di daerah pegunungan, dimana daerah tersebut berfungsi
sebagai reservoir air, tata air, peresapan air, dan keseimbangan lingkungan akan membawa dampak positif bagi
hidup mereka. Adanya kegiatan penghijauan di setiap tepi jalan raya, pemukiman penduduk, perkantoran, dan
pusatpusat kegiatan lain harus tetap diinisiasi dalam masyarakat.
Berapa strategi dapat diambil untuk merevitalisasi tumbuhan serta hutan di Madura. Adapun strategi tersebut
adalah: Pertama adalah meningkatkan fungsi dan peranan Badan Lingkungan Hidup untuk menjamin kemitraan
dengan stakeholders. Kedua adalah meningkatkan fungsi koordinasi, pembinaan pengawasan dan pemantauan
dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketiga adalah mengembangkan kapasitas dan kualitas SDA aparatur
melalui pendidikan dan pelatihan teknis untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Badan Lingkungan Hidup.
Keempat adalah menjalin kerja sama yang erat dengan instansi teknis terkai untuk mendukung pengembangan
peran operasional Badan Lingkungan Hidup. Kelima adalah mengembangkan pembinaan laboraturium bootani
yang ada di Madura (jika belum ada, perlu untuk diinisiasi agar ada). Keenam adalah mengembangkan
kerjasama dengan instansi teknis dalam pemanfaatan laboraturium Lingkungan Hidup. Ketujuh adalah
menerapkan strategi preventif secara kontinu terhadap proses dan produk untuk mengurangi terjadinya risiko
pencemaran pada manusia dan lingkungan. Kedelapan adalah menerapkan teknologi bersih dengan mengubah
sikap dan perilaku agar sadar pepohonan dan lingkungan.

4
ORANG MADURA 
DAN KEHORMATAN ANAK GADISNYA 

M
asalahmasalah sosial terkadang di tampilkan dalam legenda Madura. Ini bisa saja terjadi karena legenda
adalah refleksi dari realita. Meskipun di dalamnya terjadi distorsi yang disebabkan oleh adanya pelibatan gaya
bahasa yang bersifat metaforik dan hiperbolik, namun masalahmasalah yang ditampilkan dalam legenda terlihat
nyata karena dalam kenyataan, masalahmasalah itu jamak di jumpai.
Salah satu masalah yang diangkat dalam bab ini adalah masalah sosial yang berhubungan dengan anak
perempuan dari keluarga Madura. Di Madura, anak perempuan sejak dari kecil sudah mendapat nilai lebih
dibandingkan lakilaki. Anak perempuan Madura diharapkan untuk tetap tinggal bersama lingkungan keluarga
mereka. Ini semua dilakukan untuk memastikan agar hidup mereka terjaga. Berbeda dengan anak lakilakinya
yang memang sejak kecil di akselrasi dan dianjurkan untuk mencari pengalaman sebanyakbanyaknya di luar
untuk dapat hidup sebagai lakilaki sejati serta kuat menghadapi tantangan, anak perempuannya terkadang telah

disiapkan segala sesuatunya sejak mereka masih kecil. 
Para orang tua Madura seringkali merasa khawatir anak perempuan mereka dikemudian hari tidak mampu
menghidupi hidupnya sendiri, maka dengan meletakkan mereka tetap di dalam rumah, kelemahankelemahan ini
akan tertutupi karena didukung oleh anggota keluarga yang lain. Terkadang, dalam beberapa kelompok
Masyarakat di Madura, proteksi masa depan ini menjadi begitu terlihat dengan adanya sistem waris yang
berbeda dengan sistem waris

kebanyakan. Di Posongsongan, Sumenep, ditemukan fakta bahwa umumnya, anak perempuan akan
memperoleh bagian lebih besar daripada lakilaki. Harta warisan seperti rumah dan tanah pekarangan,
diberikan kepada anak perempuan dan tidak boleh dijual kepada siapapun. Dalam pembagian warisan ini,
jarang sekali terjadi anak lakilaki diberi bagian lebih banyak. Bagian anak perempuan ini lebih banyak karena
perempuan Madura, kelak akan menjadi tempat pamoleanna (pulangnya) saudara lakilakinya jika terjadi
perceraian atau kasus yang lainnya.

Dari usia remaja, anak perempuan Madura banyak sekali pantangannya. Mereka tidak boleh makan sambil
berjalan, tidak boleh nongkrong di pinggir jalan, tidak boleh diam di pintu, dan masih banyak lagi larangan yang
lainnya. Pantangan ini semua diberikan kepada anak perempuan Madura supaya sikap mereka dapat terbentuk
sejak muda. Agar kelak, setelah dewasa, mereka mampu menjaga sikap, menjaga diri dan marwah keluarga.
Selain itu, anak perempuan adalah mahkota kehormatan keluarga. Jika anak gadis berbuat halhal memalukan,
maka keluarga akan tercoreng nama baiknya. Misalnya, ketahuan berbuat mesum atau hamil di luar nikah. Maka
keluarga ibarat menjadi penampungan kotoran. 
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keluarga ibarat menjadi penampungan kotoran. 
Dari kumpulan legeda yang ada di masyarakat, terdapat dua legenda yang memiliki hubungan dengan
kehormatan keluarga dan reaksi masyarakat terhadap gangguan akan kehormatan keluarga. Kedua legenda ini
samasama menceritakan tentang kehamilan tanpa nikah dan reaksi keluarga pada masalah tersebut. Dua
legenda ini adalah legenda Mortéka dâri Madhurâ: Cerita Rakyat Gunung Geger dan Asal Muasal Kata Madura
serta Pemuda Jokotole dan Asal Usul Desa Socah, Banyuacellep, Tellang dan Jambuh.

Kehamilan Bendoro Gung
Cerita tentang kehamilan anak gadis tanpa nikah yang pertama dapat dilihat pada kisah Bendoro Gung.
Dikisahkan bahwa Sang Hyang Tunggal, seorang raja yang menguasai daerah di kaki gunung Semeru memiliki
seorang anak perempuan yang baik, cantik serta bercahaya. Putri ini dikenal sebagai Putri Tanjung Sekar yang
bergelar Raden Ayu Ratna Doro Gung atau Bendoro Gung atau Bendoro Tumenggung. Banyak raja dan
pangeran dari negeri tetangga datang untuk melamar Bendoro Gung. Sayangnya, Bendoro Gung menolak
semua lamaran tersebut dengan halus dengan alasan tidak merasa cocok dan belum mendapat petunjuk dari
Yang Maha Kuasa.
Suatu ketika, Bendoro Gung sedang bermainmain di taman istana. Ketika sedang bermain, ia merasa sangat
mengantuk dan tertidur di sana. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat Mortéka (Bintang Timur) yang begitu
megah di angkasa. Putri merasa aneh dengan Mortéka tersebut karena ketika diamati, Mortéka itu terasa makin
mendekat padanya. Secara tak terduka, Mortéka itu masuk ke tubuh Sang Putri melalui mulutnya. Putripun
terbangun dari tidurnya.
Dengan berjalannya waktu, Sang Putri mulai lupa pada mimpinya. Iapun melakukan kembali kegemarannya
bermainmain di taman istana. Suatu ketika ia merasa sakit kepala dan muntahmuntah hebat, lantas jatuh
pingsan beberapa saat lamanya.
Abdi istana dengan tergopohgopoh membawa Sang Putri ke istana. Dengan cemas Sang Raja bergegas
memanggil Tabib Istana. Tabibpun datang dan mulai memeriksa kondisi Sang Putri dengan beberapa diagnosa.
Setelah beberapa saat memeriksa kondisi Sang Putri, Sang Tabib setengah berbisik memberitahukan kepada
Sang Raja bahwa Sang Putri sekarang sedang berbadan dua. 
Raja mulamula tidak percaya karena ia yakin, Sang Putri tidak pernah kemanamana termasuk juga bertemu
dengan seorang pria. Meskipun demikian, ia sangat terganggu dengan berita dari Sang Tabib. Ia harus
mendapatkan bukti yang jelas bahwa Sang Putri benarbenar berbada dua.
Beberapa saat kemudian Bendoro Gung telah segar seperti sedia kala. Seperti biasa ia melakukan kegiatan
rutinnya di istana. Kali ini, Bendoro Gung berada dalam pengamatan Sang Raja. Setiap saat, Raja mengamati
gerakgerik Sang Putri memastikan keraguanya akan kebenaran berita dari tabib istana. 
Semakin lama diamati, Sang Raja semakin yakin bahwa Putri berbadan dua. Semakin hari, perut sang Putri
makin berisi, hingga sampailah kabar kepadanya bahwa para pembesarnya kerajaan telah curiga akan
perubahan fisik dari Sang Putri. Sebelum berita simpang siur menyebar, Sang Raja segera memerintahkan
pengawal untuk membawa Bendoro Gung menghadap padanya. 
Sang Raja menanyakan kepada Sang Putri tentang kebenaran berita dari tabib bahwa Sang Putri sedang
berbadan dua. Tidak menyangka akan ditanya seperti itu, Putri membantah keras tuduhan Sang Raja karena ia
merasa masih suci dan belum pernah disentuh lakilaki manapun apalagi melakukan halhal yang melanggar
norma. Ia pun merasa tidak hamil dan andaikata ia hamil, ia bersikukuh bahwa ia tidak bersalah karena
kehamilan itu adalah bukan atas kehendaknya. 
Raja kurang berkenan dengan jawaban Sang Putri. Sebagai bentuk kemurkaannya, Sang Raja memilih
mendiamkan Sang Putri untuk beberapa saat lamanya. Beberapa waktu kemudian, semakin terlihatlah perut
Sang Putri yang makin membesar. Hal itu semakin mengukuhkan dugaan Sang Raja bahwa Putrinya telah hamil
di luar nikah dan melanggar pantangan norma. 
Sebagai konsekuensi dari kehamilan tanpa nikah ini, sang raja kemudian memutuskan memberikan hukuman

yang sangat berat pada puterinya itu. Hukuman terberat bagi pelaku kesalahan yang tak terampuni dan
mencoreng nama baik kerajaan. Meskipun sang raja sangat sayang pada puterinya itu, namun ia memilih
mempertahankan harga diri keluarganya daripada menanggung malu selamanya (Kisah selengkapnya dapat
dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2016) dengan judul Mortéka dâri Madhurâ: Antologi Cerita Rakyat
Madura Edisi Kabupaten Bangkalan. Sidoarjo: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa Timur).

Kehamilan Potré Konéng
Cerita tentang kehamilan anak gadis tanpa nikah yang kedua dapat dilihat pada kisah Potré Konéng. Dikisahkan
bahwa dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Prabu Saccadiningrat. Ia menguasai sebuah wilayah di
bagian timur pulau Madura yang bernama Sumenep. Raja ini memiliki dikaruniai seorang Putri bernama Dewi
Saini yang lebih dikenal sebagai Raden Ayu Potré Konéng karena kecantikannya yang luar biasa dan
berkulitnya yang halus dan berwarna kuning.
Sejak kecil, Potré Konéng rajin beribadah pada Yang Maha Kuasa. Setelah dewasa, orang tuanya meminta
putrinya yang cantik itu untuk menikah. Namun sayangnya, permintaan itu ditolak oleh Sang Putri. Ia menolak
karena ia ingin berbakti pada Tuhan terlebih dahulu. Jika ia merasa Tuhan mengijinkannya menikah, maka Potré
Konéng pasti akan mendapat petunjuk untuk melakukan hal itu. 
Suatu ketika, Potré Konéng berpamitan pada kedua orang tuanya untuk bertapa di sebuah gua di gunung
Pajuddan. Kedua orang tuanya mengijinkan Potré Konéng bertapa meskipun hati mereka bersedih karena akan
ditinggalkan untuk beberapa oleh puteri kesayangan mereka tersebut. 
Dengan diiringi beberapa pengawal dan Abdidalam, Potré Konéng berangkat ke gunung Pajuddan. Hari demi
hari ia lewati dengan tenang dalam pertapaannya. Pada hari ke tujuh tepatnya tanggal empatbelas, Potré
Konéng bermimpi. 
Dalam mimpinya ia berjumpa dengan seorang lakilaki pertapa tampan yang bernama Adipoday. Melihat Potré
Konéng yang dijumpainya dalam mimpi begitu mempesona, Adipoday langsung jatuh cinta. Melihat Adipoday
yang begitu istimewa dalam mimpi, Potré Konéngpun merasakan ketertarikan yang sama. Dalam alam gaib
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yang begitu istimewa dalam mimpi, Potré Konéngpun merasakan ketertarikan yang sama. Dalam alam gaib
pertapaan, mereka melakukan hubungan perkawinan dalam mimpi.
Potré Konéngpun terbangun dari mimpinya. Ia bertanyatanya kirakira siapakah lakilaki yang bernama
Adipoday itu gerangan. Akibat dari mimpinya yang aneh itu, Potré Konéng merasa pertapaannya tidak mungkin
dapat diteruskan lagi karena ia merasa, jodohnya akan segera tiba. Ia lantas memutuskan kembali ke Sumenep.
Pulangan dari pertapaan, perut Potré Konéng makin hari makin besar. Atas pemeriksaan tabib istana,
diketahuilah bahwa Potré Konéng berbadan dua. Sama dengan kisah pertama, Sang Puteri mendapatkan
hukuman yang tak pernah ia abayangkan sebelumnya. Meskipun ia selamat dari hukuman mati karena abdi
dalam bersaksi yanag meringankan hukumannya, namun apa yanag diterima dari ayahnya, membuat hidupnya
akan berubah selamanya (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2016)
dengan judul Mortéka dâri Madhurâ: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Bangkalan. Sidoarjo:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa
Timur).

Hukuman Berat Lebih Dipilih daripada Menanggung Malu
Seorang gadis yang belum menikah namun telah hamil, merupakan salah satu aib yang tidak dapat ditoleransi
dalam kacamata masyarakat Madura. Ini ditunjukkan melalui sikap masyarakat dalam legenda menyikapi hal
tersebut.
Dalam konteks Bendoro Gung, setelah mendengar bahwa anaknya benarbenar menunjukkan kehamilan, maka
dengan penuh kemurkaan, Sang Raja memanggil Patih Pranggulang untuk membawa Sang Putri ke tengah
hutan dan menghilangkan nyawanya. Tindakan ini diambil Sang Raja sebagai hukuman atas perbuatan Sang
Putri yang dianggap telah mencoreng nama baik Sang Raja beserta kerajaannya.
Sikap yang sama juga ditunjukkan keluarga Potré Konéng ketika menjumpai Potré Konéng hamil. Dikisahkan
bahwa setelah mengetahui bahwa anaknya hamil tanpa nikah, Rajapun marah besar dan hendak menghukum
mati Potré Konéng karena Kehamilan Potré Konéng tanpa ada suami, adalah hal yang memalukan. Untungnya,
pengawal istana dan Abdidalam yang mengiringi Potré Konéng memberikan kesaksian yang membuat Potré
Konéng terhindar dari hukum pati. Mereka menceritakan bahwa sejak pertama kali masuk gua, Potré Konéng
tidak pernah keluar dari gua. Mendengar kesaksian ini, Raja merasa lega bahkan merasa kasihan kepada Potré
Konéng. Iapun meminta Putrinya itu diasingkan agar tidak terlihat oleh orang banyak jika sedang hamil.
Dari kisahkisah seputar hamil di luar nikah di atas, kita dapat melihat kearifan lokal masyarakat Madura dalam
menyikapi masalah ini. Hamil di luar nikah adalah aib yang tidak dapat ditoleransi. Sanksi tegas akan menungu
pelaku aib ini. 
Di jaman sekarang, hamil sebelum nikah masih tetap dianggap aib di Madura. Buktibukti bahwa ini adalah aib
masih bisa dirasakan hinggga sekarang. Di surat kabar baik elektronik maupun cetak, jarang kita membaca
berita tentang aduan keluarga kepada kepolisian yang tentang anak gadisnya yang dihamili orang. Jikapun ada,
maka aduan kehamilan ini bukan disebabkan karena sukasama suka, namun lebih kepada kehamilan karena
kekerasan atau perkosaan (bisa dilihat di http://www.kabarjatim.com, edisi 4 Februari 2017 tentang gadis hamil
yang karena diperkosa di hutan, berita di http://news.detik.com edisi Jumat 05 Desember 2008 tentang siswi
MTS di Sumenep yang diperkosa hingga hamil 4 bulan, atau di http://madurasatu.com edisi 13 Maret 2017
tentang berita anak gadis yang diperkosa 13 Kali, lalu kemudian hamil dan dicekoki obat aborsi). Ini mungkin
disebabkan karena kehamilan anak gadis dengan pemuda lain yang disukainya adalah hal yang harus ditutupi
dan diselesaikan secara diamdiam. Jika sampai bocor, maka nama baik keluarga adalah taruhannya. 
Keluarga yang mengalami masalah ini akan merasa malu yang luar biasa disebabkan karena perbuatan anak

gadisnya. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa tindakan biasanya dilakukan oleh keluarga Madura. Meskipun
tidak seekstrim tindakan Sang Hyang Tunggal yang menghukum anak gadisnya dengan hukuman mati, keluarga
Madura tetap memberikan sanksi. Sanksinyapun bervariasi menyesuaikan diri dengan hasil kesepakatan
keluarga, atau keluarga perempuan dengan keluarga lakilaki. Beberapa keluarga kadang dijumpai menikahkan
anaknya secara diamdiam ketika diketahui anaknya hamil pranikah dengan orang yang disukainya, atau bahkan
dengan tunangannya. Pernikahan diamdiam ini biasanya ada setelah kedua belah pihak mencapai
kesepakatan.
Beberapa lainnya diketahui memindahkan anak gadisnya ke keluarga lain yang tinggal jauh dari keluarganya
agar berita kehamilan itu tidak tersebar dan agar anak yang dikandungnya dapat dengan mudah

"diatur"
kelak. Beberapa yang keras, bahkan menjatuhkan sanksi pengusiran dari rumah meskipun ini bersifat kasuistis.
Beberapa kasus kehamilah ini berujung pada penganiayaan oleh pihak anak perempuan pada penghamilnya,
meskipun jumlahnya tidak banyak.

Penguatan Karakter Menjungjung Tinggi Harga Diri 
Dari kisahkisah rakyat Madura yang telah di sampaikan di atas, para orang tua dari gadis yang hamil di luar
nikah itu sebenarnya bisa saja menutupi kehamilan anak gadisnya dan memilih mendiamkan saja masalah itu
dengan alasan kasih dan sayang. Namun hal ini tidak dilakukan karena mereka menganggap bahwa
kehormatan harus lebih diutamakan daripada perasaan sayang mereka. Jika tidak dihukum, bisa jadi, hal yang
sama akan terjadi pada yang lain. Ternyata, karena hukuman ini diterapkan dengan konsekuen, hukuman ini
kemudian mengantarkan pada terjadinya hal positif dikemudian hari pada bayi yang dikandung anak perempuan
tersebut, yaitu anakanak yang dilahirkannya menjadi orangorang yang kuat karena belajar dari kesalahan
orang tuanya.
Dari apa yang dikisahkan di atas, kita dapat melihat bahwa orang Madura sejatinya mempercayai pentingnya
penjagaan harga diri yang berhubungan dengan anak gadis mereka. Mereka menganggap bahwa dengan anak
perempuan mereka melempar jauhjauh harga dirinya untuk melakukan tindakantindakan yang melanggar
norma seperti hamil di luar nikah, hal ini mencoreng nama keluarga dan sudah selayaknya diberi hukuman yang
berat. 



id: 69Quotes detected: 0.01% in quotes:

id: 70Plagiarism detected: 0.22% https://id.123dok.com/document/7q0n...

id: 71Plagiarism detected: 0.18% https://id.123dok.com/document/7q0n...

id: 72Plagiarism detected: 0.21% https://id.123dok.com/document/7q0n...

berat. 
Persepsi

"ketidaktahanan pada perasaan malu"
ini sebenarnya dapat menjadi modal sosial yang di miliki masyarakat Madura yang dapat digunakan dalam
menyambut jaman modern. Tinggal bagaimanakah para pemangku kekuasaan mengarahkan modal sosial ini
agar memiliki daya dorong masyarakat yang akseleratif.
Dalam konsep pembangunan nasional, karakter yang kuat yang berhubungan dengan ketidaktahanan pada
perasaan malu, penjagaan diri sendiri dan harga diri dipandang perlu untuk dikembangkan karena dapat
melahirkan generasi muda yang tangguh dan berharga diri. Ini juga berlaku pada seluruh generasi muda Madura
tidak hanya generasi perempuannya saja.
Dalam konsep masyarakat Madura, pemangku kekuasaan harus menekankan pada penjagaan dua hal yaitu
watak dan sifat masyarakat. Sifat merupakan dasar watak yang dibawa sejak lahir, sehingga ia menjadi ciri khas
seseorang yang dapat membedakan dirinya dengan orang lain. Sedangkan watak didefinisian sebagai sifat batin
yang mempengaruhi segenap pikiran, tingkah laku, budi pekerti, dan tabiat. Hal ini sering disebut dengan
kepribadian atau karakter. Kedua hal tersebut (sifat dan watak) selalu membentuk gaya seseorang dan
mempengaruhi caranya beradat istiadat. Jika orang Madura telah memiliki sifat dan watak tidaktahanan pada
perasaan malu, menjagaan diri sendiri dan harga diri, maka tentu ini adalah nilai positif yang dapat dilabelkan
pada masyarakat Madura. Kelak, jika sifat dan watak ini telah mendarah daging dalam masyarakat Madura,
maka ia akan menjadi sebuah kepribadian bangsa yang dapat dibanggakan.
Kepribadian ini banyak dipengaruhi oleh adat, aturan, dan tatakrama setempat. Ada ungkapan menarik bagi
orang Madura mon bâbâtek maso' ka otek ta' kennéng tekotek, ngaléndhi (jika watak sudah mengakar di otak,
tidak bisa diubah oleh apapun dan oleh siapapun).
Anggapan masyarakat Madura bahwa kehormatan bagi orang Madura adalah nilai luhur yang harus dijunjung
tinggi dapat di kuatkan oleh pemangku kekuasaan di Madura menjadi sebuah tenaga yang dapat mendorong
aspekaspek yang lebih besar seperti nasionalisme dan kecinta pada kejayaan negeri. Sikap ini dapat
dikembangkan untuk mendukung segala program pemerintah seperti penjagaan kehormatan kepada bahasa
nasional dan bahasa daerah, mata uang rupiah, serta produkproduk dalam negeri. Dengan tagline malu serta
menjaga harga diri, halhal tersebut dapat ditawarkan kepada masyarakat agar dapat diterapkan dalam
kehidupan mereka.
Penjagaan pada kehormatan di Madura juga dapat berimbas pada kondusifitas aktifitas kehidupan
masyarakatnya. Kehormatan itu mengatur atau menstruktur situasi sosial sedemikian rupa, sehingga
pelanggaran terhadap kehormatan tersebut dapat dicegah. Karena aturan kesopanan dan kehormatan ini pula,
hubungan antar masyarakat diatur paling tegas sehinggga tidak saling bersinggungan. Dengan demikian,
keamanan dan kenyamanan masyarakatpun dapat terjaga.
Masalah kehormatan, harga diri, dan status adalah masalah keluarga. Oleh karena itu setiap anggota keluarga
harus menjaga nama baik diri dan keluarganya, bahkan harus rela berkorban demi nama baik keluarga. Dengan
menjaga nama baik keluarga, penyelesaian konflik tidak perlu kemudian melibatkan keluarga jauh bahkan

teman. Oleh sebab itu, pemangku kekuasaan harus dapat menggerakkan keluarga agar dapat menjadi tenaga
yang potensial untuk mengawal gerakan penjagan harga diri ini.

Masyarakat Madura merupakan suatu bentuk masyarakat kecil yang timbul berdasarkan hubungan
kekerabatan. Di dalam masyarakat Madura, terdapat ikatan sosial yang kokoh di antara sesama anggotanya.
Ikatan sosial ini ditandai dengan keanggotaan yang relatif kecil, solidaritas di antara sesama anggota
masyarakat, serta adanya kepemimpinan yang kharismatik yang timbul dari dalam hubungan kekerabatan.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan kekeluargaan dalam suatu masyarakat tidak dapat
dipisahkan dari tata susunan atau struktur masyarakat yang bersangkutan, karena di antara keduanya ada
hubungan timbal balik 
Dari waktu kewaktu. Kontak masyarakat luar memungkinkan suatu kelompok masyarakat Madura mengalami
perubahan sosial, dalam waktu cepat atau melalui kurun waktu yang panjang, tergantung dari berbagai aspek
dorongan baik dari dalam maupun dari luar masyarakat tersebut.
Di jaman modern ini,

Masyarakat Madura mulai bergeser dari pola kehidupan tradisional menuju ke pola kehidupan masyarakat
modern, namun tidak seluruhnya meninggalkan pola kehidupan tradisional. 
Proses ini yang disebut perubahan pola tradisional menuju modernisasi telah melenyapkan atau setidaknya
menghancurkan tradisi lama, seperti perubahan pada normanorma yang ada di masyarakat tradisional. Artinya
masyarakat secara harmonis terikat dan berusaha mempertahankan nilai dan norma tersebut dalam kestabilan
bersama. Dalam sudut pandang ini, perubahan dan konflik berusaha diselesaikan sendiri di lingkungan internal
mereka agar tidak merusak tatanan sosial yang sudah ada. Ini menunjukan unsur norma merupakan hal yang
penting di dalam masyarakat
Madura. 
Perubahan sosial yang sedemikian cepat membutuhkan sosok pemimpin Madura yang mampu memahami
perubahan tersebut.

Pemimpin Madura yang sukses adalah pemimpin yang dapat menyesuaikan kondisi diri dengan norma yang
baru yang di inginkan oleh masyarakatnya, serta di dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya. Ia harus
dapat memahami bahwa jaman sekarang, fungsi kepemimpinannya mencakup pemahami situasi dan kondisi
kehidupan masyarakatnya, pertahanan dan pemodifikasian norma dan tujuan masyarakatnya sesuai
kebutuhannnya, penumbuhan peranan akan kelembagaan yang dapat menunjang pemenuhan kebutuhan
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kebutuhannnya, penumbuhan peranan akan kelembagaan yang dapat menunjang pemenuhan kebutuhan
masyarakat, serta pengharmonisan polapola hubungan kerja dalam masyarakat. Ini berarti bahwa terhadap
situasi/kondisi wilayahnya ia harus mempunyai kelenturan di dalam melaksanakan sebuah aturan untuk
kepentingan masyarakat Madura di tengah gempuran teknologi, ideologi dan kebudayaan modern yang
semakin maju dewasa ini, tanpa menghilangkan identitas dari masyarakat tradisional Madura te
rsebut. 

5
ORANG MADURA 
DAN PEREMPUANPEREMPUAN KUATNYA 

D
alam bukunya

"Garam, Kekerasan, dan Aduan Sapi (EsaiEsai tentang Orang Madura dan Kebudayaan Madura)"
, De Jonge (2012), menyampaikan banyak sekali

stereotipe tentang perempuan Madura, atau orangorang yang
tinggal di dalamnya menurut perspektif para kolonialis Belanda. Dalam kacamata orangorang kolonial jaman
dahulu, perempuan Madura dipandang lebih kasar ketimbang perempuan Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Struktur tubuhnya digambarkan dengan postur yang pendek, kulit gelap, dan kurang eksotis, sementara
perempuan Jawa yang disebutkan tadi digambarkan berwajah pucat yang halus, lembut, dan menarik (De
Jonge, 2012). 
Di buku De Jonge (2012:64) tersebut, terdapat sebuah kutipan dari Buys yang mengatakan bahwa

"Perempuan Madura tidak terlalu anggun dan berwibawa. Struktur tulangnya kelewat kasar untuk itu dan raut
mukanya terlalu bebal. Gadisgadis ciliknya jauh lebih halus, namun segera menjadi kasar begitu mereka
tumbuh dewasa."

Masih banyak stereotipe yang dialamatkan kepada perempuan Madura, misalnya dari cara berpakaian, cara
berbicara, dan semacamnya, poin yang sebenarnya lebih banyak membahas bentuk fisik daripada peranan
mereka. Stereotipe ini muncul tentu saja tanpa mau melihat sisi lebih yang dimiliki perempuan Madura. Mereka
tentu tidak akan menulis bagaimana peran perempuan Madura dalam kehidupan seharihari, 
Ketika membahas tentang peranan perempuan Madura, stereotipe inipun juga bermunculan. Di dalamnya
disebutkan bahwa perempuan Madura selalu dipinggirkan dalam kehidupan. Dianggap sebagai barang yang
dimiliki oleh kaum lelaki, serta tidak memiliki kesetaraan peran dalam melakukan perubahan dalam masyarakat.
Tidak disertakan pula di dalamnya yang dimaksud perempuan Madura di sini perempuan Madura yang mana?
Apakah semua perempuan yang tinggal di Madura, ataukah semua perempuan yang lahir di Madura? Ataukah
semua perempuan yang dilahirkan dari pasangan suami istri Madura? Stereotipe ini berlaku samar. Semua
dipukul rata.
Padahal, jika dirunut dari kisah rakyat yang ada di Madura, diceritakan bahwa orang Madura itu beribukan
seorang puteri dari Jawa yang bernama Bendoro Gung. Lakilaki dan perempuan Madura yang terlahir
sesudahnya semuanya dianggap merupakan penerus dari Raden Segara, yang tentu saja berasal dari Jawa.
Dari sinilah kita mendapat kesulitan untuk membedakan manakah yang dikategorikan sebagai perempuan Jawa
atau Madura. Belum lagi jika kita melihat tentang kisahkisah perempuan Madura yang diperistri oleh rajaraja
Jawa (semisal putriputri dari Baliga/Blega yang diperistri Damarwulan setelah ia mengalahkan Menakjinggga),
juga semakin menyamarkan perbedaan antara perempuan Jawa dan Madura.
Jika kita berpegang pada patokan yang lebih tegas, misalnya sejarah, disebutkan pula bahwa orang Madura dan
orang Jawa adalah samasama keturunan dari bangsa Austronesia. Ini juga yang menjadi penyebab
kebingungan bagi kita untuk membedakan manakah orang Madura dan manakah orang Jawa. Karena keduanya
berasal dari nenek moyang yang sama.
Jika yang dianggap perempuan Madura di sini adalah semua perempuan yang tinggal di Madura, persepsi ini
tentu saja salah besar. Karena pada faktanya, ada banyak perempuan Madura tidak hanya memiliki kecantikan
luar biasa, bahkan memiliki peranan yang sangat besar dalam masyarakat. 
Perempuan juga merupakan bagian penting dalam struktur masyarakat Madura karena menjadi simbol prestise
dan kehormatan sebuah keluarga. Tak heran jika kemudian ia begitu banyak dilekatkan dengan berbagai
kearifan lokal masyarakat setempat yang tumbuh berakar dari generasi ke generasi. Seperti halnya kearifan
kearifan lokal lain, kearifan lokal pada Masyarakat Madura sedikitnya memiliki fungsi dan atau ciri sebagai
penanda identitas sebuah komunitas, perekat kohesi sosial, dan unsur budaya yang mulai tumbuh.
Pada umumnya, perempuan Madura dikenal tangguh. Selesai salat Subuh mereka sudah berada di dapur untuk
mempersiapkan sarapan pagi anakanak dan suaminya. Setelah itu, mereka menyapu dan kadang mencuci
pakaian. Selesai menyapu, mereka masih harus menyusul suaminya ke ladang untuk mengurus tanaman. Di
ladang, biasanya mereka bertahan hingga siang hari. Terkadang mereka harus kembali ke ladang sore hari
untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum kelar. Hampir maghrib mereka baru pulang. Pekerjaan itu nyaris
merupakan rutinitas bagi mereka karena sebagian besar penduduk Madura adalah petani. 
Dalam beberapa catatan tentang perempuan Madura yang dibuat oleh orangorang Belanda (catatan VOC
Daghregister tanggal 15 September 1624), disebutkan bahwa di Madura, ketika sedang terjadi peperangan,
tidak hanya lakilakinya saja yang ikut berperang, akan tetapi kaum perempuannyapun ikut ambil bagian.
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tidak hanya lakilakinya saja yang ikut berperang, akan tetapi kaum perempuannyapun ikut ambil bagian.
Hebatnya, keberanian perempuan ini tidak kalah dari para lelakinya. Apabila ada lakilaki yang luka di bagian
punggungnya, maka oleh para tentara perempuan Madura tersebut, lakilaki ini akan dibunuh sekalian, sebab
luka di bagian punggung tersebut menunjukkan kepengecutan dari lakilaki yang melarikan diri dari peperangan.
Akan tetapi jika lakilaki tersebut mengalami luka di bagian depan, maka oleh para tentara perempuan Madura,
ia akan segera di obati, karena luka yang demikian menunjukkan keberanian, luka yang didapat dari
pertempuran yang berhadaphadapan.
Dari penggalanpenggalan cerita tersebut, kita dapat menarik simpulan bagaimana perempuan Madura sangat
berperan dalam membantu keberhasilan perjuangan kaum lakilakinya. Di samping itu, para perempuan Madura
berperan besar dalam membangun karakter kaum lakilaki Madura sebagai pejuang yang tangguh, pantang
menyerah dan berjiwa kesatria dalam membela kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negaranya.
Dari inilah, dapat ditarik suatu garis tegas bahwa perempuan Madura memiliki peran setara dengan kaum
lelakinya,

baik dalam kehidupan seharihari, bahkan
dalam peperangan sekalipun. Dalam kontekskonteks tertentu peran perempuan Madura terlihat sangat keras
dan sangat menentukan keberhasilan kaum lakilaki, tanpa mengesampingkan posisi lakilaki sebagai pemimpin
dan pelindung kehormatan wanita.
Kuatnya perempuan Madura ini telah tercatat dalam kisahkisah rakyatnya. Beberapa diantaranya bahkan
melegenda sehingga selalu diceritakan ulang antar generasi. Berikut ini adalah figur perempuan Madura yang
memiliki pengaruh demikian kuat sehingga mampu menentukan arah jalannya cerita dan masa depan dari lelaki.
Adapun karakter ini adalah Syarifah Ambami, Dewi Nawang Wulan, dan Sosok R. Ayu Rasmana 

Sosok Syarifah Ambami, Sang Rato Ébhu 
Syarifah Ambami dikenal sebagai permaisuri Raden Praseno/Cakraningrat I yang merupakan putra Angkat
Sultan Agung Mataram. Ia adalah figur istri yang setia dan cakap memimpin kerajaan ketika suaminya bertugas
di Mataram. Ia juga sanggup melakukan apa saja untuk menyenangkan hati suaminya termasuk bertapa hingga
meninggal untuk memenuhi keinginan suaminya agar keturunan mereka menguasai Madura selamanya. 
Figur ini dikenal sebagai ratunya para perempuan perkasa Madura. Ia memiliki dua hal yang sangat diidam

idamkan lakilaki untuk dimiliki istrinya. Pertama adalah kecerdasan dalam memimpin, yaitu memimpin kerajaan
Madura yang kala itu sering ditinggal oleh suaminya Raden Praseno yang berkantor di Mataram. Kedua adalah
kerelijiusan serta kepatuhan pada suaminya. 
Cerita tentang keutamaan Ambami dimulai ketika Pangeran Cakraningrat, yang merupakan suami Ambami
memasrahkan pemerintahan Madura kepadanya. Dengan demikian, pelaksana pemerintahan seharihari adalah
Ambami. Meskipun seorang wanita, Ambami sangat pandai mengatur pemerintahan. Selain dikenal pandai
mengatur pemerintahan, Ambami juga sangat perhatian pada kehidupan rakyatnya. Tidak heran, rakyat Madura
sangat patuh dan hormat pada Ambami. Di mata masyarakat Madura, permaisuri ini diangggap sama seperti
Raja dan karenanya diberi gelar Rato Ébhu (Ratu Ibu). Hal ini karena Ambami sudah diangggap seperti ibu
mereka. Ibu yang sangat mengerti kemauan rakyatnya.
Gaya kepemimpinan Rato Ébhu yang keibuan dan baik hati sangat dikenal masyarakat. Selain
kepemimpinannya, Rato Ébhu juga dikenal karena figurnya yang dianggap sebagai wanita yang taat dan patuh
pada semua perintah suaminya. Figur Ratu yang taat ini didapat masyarakat setelah mereka melihat bahwa
Rato Ébhu dalam mengisi waktu kosongnya, selalu melakukan pertapaan di sebuah bukit, di sebuah tempat
yang kita kenal sekarang bernama Arosbaya. 
Selama dalam pertapaannya, Rato Ébhu senantiasa memohon agar suaminya yang bertugas di Mataram selalu
diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalani kewajibannya sebagai Abdi Negara. Tidak hanya itu, ia juga
selalu mendoakan agar Madura selalu berada dalam kondisi yang tenang dan tidak ada pergolakan. Di dalam
doanya, terselip kekhawatiran. Ia takut apa yang telah ia capai selama ini dapat rusak manakala pemerintahan
dipegang oleh orang lain, bukan dari keturunannya. Karenanya, disamping dua doa tadi, Rato Ébhu juga
senantiasa memohon kepada Allah SWT agar keturunannya kelak, bisa menjadi pucuk pimpinan pemerintahan
di Madura. Ia juga berharap agar pimpinan pemerintahan Madura di masa yang akan datang selalu dijabat oleh
keturunannya hingga tujuh generasi. 
Konon, menurut cerita yang dihembuskan masyarakat setempat tentang pertapaan Rato Ébhu, Rato Ébhu
dikabarkan bertemu dengan Nabi Khidir. Dari pertemuan tersebut ia mendapatkan wangsit bahwa
permohonannya kepada Tuhan Maha Kuasa dikabulkan. Rato Ébhu merasa senang sekali mendengar berita
tersebut.
Setelah berjumpa dengan Nabi Khidir dan mendapatkan wangsit, Rato Ébhu merasa bahwa pertapannya sudah
cukup. Setelah itu, Rato Ébhu kembali ke Keraton Sampang. Tidak selang beberapa lama, suaminya datang dari
bertugas di Kerajaan Mataram. Sebagai istri yang setia, tentu saja Rato Ébhu menyambut kedatangan suaminya
dengan senang hati. Ia bahkan menceritakan apa yang dia alami selama bertapa, termasuk adanya petunjuk
bahwa permohonannya agar tujuh turunan mereka kelak memimpin pemerintahan di Madura dikabulkan (Kisah
selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2016) dengan judul Mortéka dâri Madhurâ:
Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Bangkalan. Sidoarjo: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa Timur).

Sosok Dewi Nawang Wulan 
Dewi Nawang Wulan, digambarkan sebagai seorang bidadari yang kecantikannya luar biasa dan mampu
melakukan banyak hal yang sukar dinalar seperti menanak nasi hanya dengan beberapa bulir padi. Dewi ini juga
mampu membuat seorang petualang yang hebat seperti Aryo Menak, Sang Pengendara Bulus raksasa, patah
hati dan bersumpah untuk tidak memakan nasi selamanya. 
Konon, kisah ini dimulai saat seorang pemuda bernama Aryo Menak menyembunyikan selendang seorang
bidadari bernama Dewi Nawang Wulan yang sedang mandi bersama rekanrekannya di sebuah pemandian.
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bidadari bernama Dewi Nawang Wulan yang sedang mandi bersama rekanrekannya di sebuah pemandian.
Dewi ini tidak dapat terbang karena selendangnya hilang. Ternyata, bagi bangsa Bidadari, selendang itu adalah
alat untuk terbang. Iapun sedih dan menangis. Melihat hal tersebut Aryo Menak tidak menyianyiakan
kesempatan. Ia segera mendekati bidadari tersebut dengan berpurapura tidak tahu apa yang terjadi dan
menanyakan ada apakah gerangan sehingga membuat sang bidadari menangis.
Setelah mendengar cerita sang bidadari, ia lalu mengatakan bahwa ini mungkin sudah kehendak Tuhan agar
bidadari itu berdiam di bumi untuk sementara waktu. Iapun menghiburnya untuk tidak bersedih. Arya Menakpun
berjanji akan menemani dan menghiburnya sepanjang hidupnya. Adapun nama bidadari itu adalah Nyi Peri
Tunjung Wulan
Bidadari itu rupanya percaya dengan katakata Arya Menak. Karena terpaksa, akhirnya bidadari tersebut mau
tinggal di bumi. Iapun tidak menolak ketika Arya Menak menawarkan padanya untuk tinggal di bagian samping
rumah Arya Menak. Selanjutnya Arya Menak melamarnya. Bidadari itupun menerimanya. Ketika lamarannya
diterima, hasrat Aryo Menak untuk berpetualang menjadi sirna. Iapun memutuskan tinggal di Desa Karang
Anyar. Dari perkawinannya dengan Nyi Peri Tunjung Wulan, Aryo Menak dikaruniai beberapa anak yang
bernama Ario Timbul, Ario Kudut, Ario Podjok dan Nyi Sumekar (namanama tersebut kelak semuanya menjadi
tokoh sentral dalam perkembangan kerajaankerajaan di Madura).
Aryo Menak dan istrinya tinggal dengan bahagia di desa itu. Pasangan ini menjadi terkenal karena keduanya
begitu menonjol. Yang lakilaki sangatlah tampan, sedangkan yang perempuan sangatlah cantik. Cara
berpakaian mereka berdua yang berbeda yaitu

"ajung penjung"
yaitu hanya menggunakan selembar kain yang dililitkan ke tubuh yang disebut

"sarung"

untuk pria, dan sewek dan samper untuk wanita, lantas ditiru masyarakat Karang Anyar hingga sekarang.
Kebiasaan ini menjadi cikal bakal dari adanya desa baru yang mana orangorangnya berpakaian seperti Aryo
Menak dan Nyi Sekar Tanjung, yaitu desa Karang Tanjung. 
Dikisahkan, bahwa Nyi Sekar Tanjung ini memiliki kekuatan gaib. Ia dapat memasak sebelanga nasi hanya dari
sebutir beras. Syaratnya adalah Aryo Menak tidak boleh menyaksikan bagaimana caranya ia memasak. Nyi
Sekar Tanjung melarang Aryo Menak membuka penutup wadah nasi yang disebut kendil ketika ia sedang
menanak nasi. Ia juga berpesan agar Aryo Menak menjaga apinya agar tetap menyala.
Setiap hari bidadari selalu memasak tapi lumbung beras milik Aryo Menak tetap penuh. Hal ini membuat Aryo
Menak menjadi penasaran ingin tahu. Namun ia masih teringat janji bahwa ia tidak boleh melihat istrinya
memasak. Tapi lamakelamaan Aryo Menak tidak sanggup lagi menahan rasa ingin tahunya. 
Suatu ketika, istrinya pamit hendak mencuci pakaian di sungai yang cukup jauh dari rumahnya. Seperti biasa, ia
berpesan kepada suaminya untuk menjauhi kendil masak dan menjaga api tungku agar selalu menyala. Bagi
Aryo Menak, itu adalah kesempatan yang bagus untuk menuntaskan rasa penasarannya. Ia kemudian pergi ke
dapur dan membuka kendil masak milik istrinya. Setelah Aryo Menak membuka kendil masak istrinya, saat itulah
kesaktian kendil masak milik istrinya serta merta hilang. 
Saat istrinya pulang untuk memasak nasi seperti biasa, ia kaget karena kesaktian kendil miliknya telah hilang.
Beras yang dimasak jumlahnya masih satu dan tidak matang. Melihat hal ini, sang bidadari menyadari bahwa
suaminya telah membuka panci miliknya. Pekerjaan berat mulai terbayang dibenaknya karena dari kejadian itu,
ia harus bekerja keras seperti kebiasaan masyarakat yang lain. Ia harus menumbuk padi dahulu jika ingin
menanak nasi.
Lantas ia bertanya pada Aryo Menak, dan Aryo Menak pun mengaku bahwa ia telah membuka penutupnya.
Istrinya pun kecewa, sebab suaminya itu ternyata tidak dapat dipercaya. Semenjak itu, ia tidak bisa lagi
memasak hanya dengan sebutir beras. Sebagai akibatnya lumbung padi milik suaminya lambat laun mulai
berkurang.
Suatu hari, istri Aryo Menak akan memasak nasi. Seperti biasanya ia pergi ke lumbung padi untuk mengambil
beras. Betapa terkejutnya ia ketika berada di lumbung padi. Dari lumbung padi milik suaminya yang mulai
berkurang, menyembul sehelai kain selendangnya. Ternyata, selama ini suaminyalah yang mencuri dan
menyembunyikan selendang miliknya di bawah lumbung padi. Rasa kecewanyapun makin membesar pada
suaminya.
Karena telah mendapatkan selendangnya, Nyi Sekar Tanjung memutuskan akan pulang ke Khayangan. Pada
suatu malam, ia mengenakan kembali dengan lengkap semua pakaian Khayangannya. Tubuhnya menjadi
ringan, iapun dapat terbang ke Khayangan. 
Sebelum terbang, si bidadari pernah berpesan kepada seorang sesepuh desa bahwa ia berharap keturunan dari
desa Karang Anyar tidak cantik, tidak tampan, dan juga tidak jelek. Tujuannya adalah agar si gadis tidak dibawa
keluar dari desa, dan si pria tampan agar tidak menjadi seorang pembohong seperti halnya suaminya. Oleh
sebab itu, sebagian masyarakat meyakini alasan penduduk asli desa Karang Anyar tidak ada yang cantik jelita
ataupun tampan adalah karena doa dari Nyi Sekar Tanjung (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang
ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2016) dengan judul Mortéka dâri Madhurâ: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi
Kabupaten Bangkalan. Sidoarjo: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa Timur).

Sosok R. Ayu Rasmana 
Satusatunya Ratu yang pernah berkuasa di Madura dan meninggalkan catatan sejarah penting yang kemudian
menentukan perjalanan Sumenep (dan Madura) sebagai sebuah kerajaan yang cukup disegani pada masa itu
adalah R. Ayu Rasmana atau Raden Ayu Tirtonegoro atau yang lebih dikenal sebagai Ratu Tirtonegoro. Ratu
Tirtonegoro merupakan janda Tumenggung Tirtonegoro selaku pejabat tinggi Kadipaten pada jaman
pemerintahan Raden Alza alias Pangeran Cakranegara IV (17441749) yang juga dikenal dengan sebutan
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pemerintahan Raden Alza alias Pangeran Cakranegara IV (17441749) yang juga dikenal dengan sebutan
Pangeran Lolos. Pada waktu itu, Sumenep diserang oleh pasukan Ké' Lésap , dan Tumenggung Tirtonegoro
ditugaskan sebagai panglima perang dalam pertempuran untuk menghadapinya. Ternyata Tirtonegoro gugur
dalam pertempuran, dan Raden Alza mengungsi ke Surabaya.
Sepeninggal suaminya, ia diberi amanah untuk memimpin kerajaan Sumenep. Sebagai seorang wanita, tak
mudah awalnya bagi Sang Ratu untuk memerintah sebuah kerajaan, apalagi, ketika itu ia masih menjanda
sehingga ia jelas menghadapi banyak tantangan dalam pemerintahannya. Terlebih, budaya patriarkis masih
mengakar kuat di masyarakat pada waktu itu.
Sepeninggal suaminya, Ratu Tirtonegoro selalu berdoa dan mencari petunjuk siapa kirakira yang dapat
menggantikan suaminya memimpin Sumenep. Dalam istikhorohnya, ia mendapat petunjuk bahwa yang akan
menjadi suaminya kelak adalah seorang penyabit rumput desa Lembung Barat yang bernama Bhindhârâ Saod.
Keesokan harinya, Bhindhârâ Saod dipanggil ke keraton. Di keraton, Bhindhârâ Saod ditanya apa pekerjaannya.
Bhindhârâ Saod mengatakan bahwa ia hanyalah seorang penyabit rumput. Ratu Tirtonegoro tidak puas akan
jawaban ini. Ia lantas menanyakan lebih lanjut akan asal usulnya. Dengan jujur pula Bhindhârâ Saod
mengatakan bahwa ia adalah putra dari Bhindhârâ Bungsu dari Batu ampar yang merupakan keturunan dari
Pangeran Siding Puri. Ratu Tirtanegoro sangat gembira dengan kabar ini dan secara terangterangan ia
menceritakan mimpinya dan meminta Bhindhârâ Saod menerima pinangannya. 
Bhindhârâ Saod butuh waktu yang cukup lama untuk menerima pinangan ini. Selain karena dirinya baru bercerai
serta memiliki dua anak yang masih kecil, juga karena menikahi seorang Ratu adalah hal yang cukup besar
dalam kehidupannya. Ia kemudian meminta petunjuk kepada Allah dan mendapatkan pertanda bahwa
pernikahan itu baik untuknya. Bhindhârâ Saodpun setuju dan pernikahan segera diumumkan kepada khalayak
ramai.

Dari sini, kita dapat melihat bagaimana peran Ratu Tirtonegoro untuk menentukan masa depan Bhindhârâ Saod
yang kelak akan menjadi penguasa Madura. Biasanya, pihak lakilaki yang melamar perempuan. Namun dalam
kisah ini, justru ratulah yang memiliki kekuasaan lebih berperan penting dalam proses lamaran itu. 
Tidak hanya itu, Ratu Tirtonegoro juga memegang peranan penting untuk menentukan roda pemerintahan
Sumenep pasca kepemimpinannya dan suaminya. Di kisahkan bahwa selama Bhindhârâ Saod dengan Ratu
Tirtonegoro menikah, mereka berdua tidak dikaruniai keturunan. Untuk menyambung pemerintahan Sumenep,
Ratu Tirtonegoro menggunakan sebuah cara yang kurang lazim dilaksanakan pada waktu itu. Ia memilih
penggantinya dari keturunan Bhindhârâ Saod dengan istrinya yang pertama yaitu Nyai Izzah. 
Seperti yang disampaikan di depan, Bhindhârâ Saod dengan isterinya yang pertama mempunyai 2 orang anak.
Pada saat kedua anak Bhindhârâ Saod itu datang ke keraton memenuhi panggilan Ratu Tirtonegoro, anak yang
kedua yang bernama Sumolo terlebih dahulu datang menyungkem kepada Ratu sedangkan kakaknya
mendahulukan menyungkem kepada Bhindhârâ Saod. Saat itu pula keluar wasiat Sang Ratu yang dicatat oleh
sektretaris kerajaan yang menyatakan bahwa di kelak kemudian hari apabila Bhindhârâ Saod meninggal, maka
yang diperkenankan untuk menggantikannya menjadi Raja Sumenep adalah Sumolo (Kisah selengkapnya dapat
dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul & Hani'ah (2017b) dengan judul Arya dâri Songennep: Antologi
Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Sumenep. Yogyakarta: LKiS). 

Penguataan Karakter Perempuan Madura 
Di Madura, konsep panggilan

"Raja"
kepada penguasa kerajaankerajaan Madura sangatlah tidak lazim (meskipun dalam buku ini, kata

"raja"
untuk merujuk pada pemimpin kerajaan Madura banyak ditemukan, namun pada faktanya di Masyarakat,
mereka tidak pernah memanggil pemimpin itu dengan panggilan

"raja"
). Dapat dikatakan, orang Madura tidak mengenal kata Raja. Dalam benak orang Madura, kata yang tepat yang
dapat disandangkan kepada penguasa kerajaan adalah kata Ratu atau Ratoh. 
Fenomena ini tidak lepas dari kepercayaan orang Madura pada legenda

"asal muasal Madura"
yang diyakini berporos pada sosok Bendoro Gung, Putri kerajaan Jawa yang terbuang karena hamil secara gaib.
Putri inilah yang kelak akan menjadi pemimpin Madura sebelum digantikan oleh anak ajaibnya yang bernama
Pangeran Segara/Sogoro. 
Tidak hanya Bendoro Gung yang diangggap sebagai cikal bakal konsep

"Ratu"
pemimpin Madura, beberapa penguasa Madura yang berasal dari kaum perempuan ternyata juga menunjukkan
prestasi yang cukup baik dalam memerintah, seperti misalnya Ratu Syarifah Ambami dan Ratu Tirtonegoro.
Keduanya diangggap menjadi peletak dasar pemerintahan yang welas asih sehingga selalu diingat dalam benak
orang Madura.
Dari sebabsebab di atas itulah kemudian berkembang sebuah pemahaman bahwa seorang penguasa atau
pemimpin Madura harus disebut sebagai
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"Ratoh"
dan bukan Raja. Pemikiran ini kemudian melahirkan catatancatatan yang mengesankan dikemudian hari para
pemimpin Madura baik itu lakilaki maupun perempuan, selalu di sebut sebagai ratoh, tanpa membedakan jenis
kelamin yang melekat pada diri pemimpinnya. 
Ketika kebudayaan Islam masuk ke pulau Madura dan gelar penguasanya bernama Sultan, bukan Adipati,
Panembahan, atau Tumenggung, tetap saja orang Madura memanggilnya sebagai Ratoh. Sebagai contoh
Sultan Abdul Kadirun penguasa Bangkalan, tetap saja dipanggil dengan sebutan Ratoh Bangkalan meskipun ia
menyandang gelar sultan di depan namanya.
Selain penyebutan Ratoh untuk penguasa Madura, kata Ratoh juga muncul dalam prinsipprinsip kehidupan
orang Madura utamanya dalam hal penghormatan pada seseorang. Orang Madura mengenal empat entitas
yang wajib dihormati yang penghormatan itu harus dilakukan secara absolud tanpa syarat alias dengan ikhlas.
Adapun keempat entitas itu adalah Bhupa', Bhabhu' Ghuru, Ratoh, yang artinya Bapak, Ibu, Guru, dan Ratu
(Penguasa). Raja tidak masuk dalam hitungan yang empat tadi, karena mereka memang tidak ada dalam
ingatan orang Madura. Dari sinilah kita dapat menyimpulkan bahwa perempuan, selalu menempati derajat yang
tinggi dalam kebudayaan orang Madura, sehingga muncul istilah untuk tidak cobacoba mempermainkan
perempuan Madura jika tidak ingin membayar mahal dengan nyawa. 
Dari apa yang dikisahkan di atas, kita dapat melihat bahwa orang Madura sejatinya tidak menyepelekan peran
perempuan Madura. Mereka bahkan secara implisit berusaha mengatakan tanpa perempuan, lakilaki tidak
memiliki arti. Pandangan ini terlihat dari betapa kuatnya orang lakilaki Madura mempertahankan perempuan
yang menjadi muhrim mereka karena secara psikologis, tanpa perempuan mereka, mereka tidak akan mungkin
jadi sempurna, meskipun terkadang, dalam kontekskonteks tertentu, para lelaki terkadang menempatkan posisi
perempuan dalam lingkaran yang kurang pas dalam kehidupan mereka. 
Beberapa kasus terkait kekurangpasan dalam menempatkan posisi perempuan Madura dalam masyarakat
dapat dijumpai hingga sekarang. Kita ambil contoh misalnya tentang kebiasaan dari orang tua yang merasa
khawatiran anak gadisnya akan menjadi perawan tua dan ta' paju laké (tidak ada lelaki yang melamar atau mau
menikahi) sehingga ia menginisiasi pernikahan dini bagi anakanaknya. Kekhawatiran ini dirasakan orangtua dan
keluarga, sehingga keputusankeputusan berkait dengan sang gadis, mulai dari persoalan pendidikan hingga
perjodohan dipengaruhi oleh pola pikir yang demikian. Apalagi, sebagian masyarakat Madura masih memercayai
bahwa lamaran pertama terhadap si gadis akan menjadi pamali jika ditolak. Tak heran, perjodohan dan atau
pertunangan perempuan Madura tidak hanya dimulai ketika sang gadis memasuki usia remaja, akan tetapi sejak
masa kanakkanak bahkan ketika masih dalam kandungan (Mardhatillah, 2014).
Kasus yang lain terkait kekurangpasan dalam menempatkan posisi perempuan Madura dalam masyarakat
tampak dalam kenyataan bahwa masyarakat Madura sepertinya ingin menyeragamkan polapola proses
maupun hasil yang diakui dan diterima masyarakat terkait perempuan mulai dari persoalan pendidikan,
pekerjaan hingga perjodohan dengan anggapan bahwa perempuan Madura sebaiknya dikawal dalam membuat
keputusankeputusan penting agar tidak salah memilih jalan. Dengan skenario semacam itu, perempuan Madura
seakanakan tidak memiliki kekuasaan penuh untuk menciptakan dan menentukan alur hidup dan masa depan
mereka sendiri. Hal yang demikian utamanya begitu tampak dalam tradisi perjodohan di mana perempuan
Madura umumnya 'diharuskan' menerima, menjalani sekaligus melestarikan berbagai tradisi yang telah
mengakar di masyarakat. Mereka tidak sepenuhnya bebas memilih kapan dan dengan siapa mereka menikah
serta cenderung menunggu lamaran dari pihak lakilaki atau inisiatif orang tua perihal perjodohan dengan calon
yang bukan tak mungkin belum dikenal dan atau tidak sesuai kriteria (Mardhatillah, 2014). .
Hal inilah yang seharusnya dilihat oleh pemangku kekuasaan untuk membuat terobosan terkait penguatan peran
perempuan dalam masyarakat utamanya dalam pembangunan agar daya saing mereka semakin meningkat
sehingga kualitas SDM yang dihasilkan oleh kaum perempuan ini juga makin meningkat.
Meskipun ada permasalah terkait kekurang pasan dalam menempatkan posisi perempuan Madura dalam
masyarakat, namun bukan berarti masyarakat Madura tidak berbenah. Kegiatankegiatan terkait pemberdayaan
perempuan di Madura telah mulai marak dilaksanakan. Beberapa kabar tentang pelatihanpelatihan atau
kegiatankegiatan yang telah dilakukan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dapat dijumpai
terpublikasi di media. maduranewsmedia.com edisi 11 Mei 2015 pernah melaporkan bahwa Dinsosnakertrans
Bangkalan menggelar pelatihan kerja kepada para perempuan Bangkalan yaitu pelatihan menjahit agar mereka
menjadi berdaya, tidak bergantung pada lakilaki dan tidak memikirkan untuk menjadi TKW di luar negeri. 
Nugapura.or.id edisi 29 April 2017 juga pernah melaporkan bahwa Muslimat dan Fatayat NU telah membentuk
sebuah lembaga yang ada di bawah naungan Pimpinan Anak Cabang Muslimat dan Fatayat NU
dengan nama PBM (Pusat Belajar Masyarakat) Dhumbu'a. Salah satu kegiatannya adalah kampanye kesehatan
dan Balai Pengobatan Alami (BPA). Kegiatan itu dimulai dengan penanaman obatobatan yang ada di
lingkungan sekitar, mengadakan pelatihan pengobatan herbal, dan membuat instan herbal. Pengolahan instan
herbal yang didapat di pelatihan tersebut terus dikembangkan oleh
pengurus PBM Dhumbu'an hingga sekarang. Ada 6 (enam) macam instan herbal yang diproduksi, yaitu Jahe,
Wortel, Lidah Buaya, Temu Lawak, Kunir Kuning, dan Kunir Putih yang sudah dapat ijin PIRT dari dinas
kesehatan setempat. Selain sebagai usaha, instan herbal tersebut juga sebagai alat kampanye kesehatan
kepada masyarakat khususnya warga NU.
Sebenarnya, ada banyak sekali kegiatankegiatan serupa di atas dilaksanakan oleh masyarakat Madura dengan
motor penggeraknya adalah komunitas perempuan. Beberapa kegiatan tersebut terekam oleh media massa,
sedang banyak lagi sisanya luput dari liputan media massa. Meskipun luput dari liputan media massa, kegiatan
kegiatan itu tetap menggeliat. Dengan adanya kegiatan ini, menjadi angin segar bagi usahausaha peningakatan
harkat hidup kaum perempuan Madura. 
Akibat positif dari adanya kegiatan ini, beberapa pandangan miring tentang kiprah perempuan sepertinya sudah
mulai melunak. Beberapa pandangan yang dulu pernah ada seperti: 1) perempuan masih dianggap
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"sibuk"
karena tugas rangkapnya dalam rumah tangga, perempuan memiliki keterbatasan gerak dalam masyarakat
sesuai norma sosial setempat, dan umumnya perempuan dianggap memiliki kapasitas yang terbatas, atau 2)
secara umum masyarakat Madura masih menempatkan perempuan dalam posisi inferior terhadap lakilaki
dalam 
pekerjaan di luar rumah, atau 3) kaum perempuan umumnya kurang mampu mengaktualisasikan kapasitas diri
di tengah masyarakat, dijumpai ternyata sudah mulai meredup.
Dalam pembangunan di masa kini, kiprah kaum perempuan Madura diakui atau tidak, sudah mulai menonjol
dalam mengembangkan segenap potensi yang di miliki pulau Madura. Adapun peran strategis yang dapat
dijalankan oleh kaum perempuan dewasa ini meliputi lima aspek.
Pertama, perempuan Madura berperan untuk ambil bagian dalam proses politik, khususnya proses pengambilan
keputusan politik yang dapat berimplikasi pada kehidupan publik. Dalam hal ini, jumlah kaum perempuan
Madura semakin lama semakin banyak yang memiliki

keberanian untuk memasuki ranah politik, baik menjadi penggerak partai politik, masuk ke parlemen, atau
berjuang melalui posisi kepala daerah. Beberapa nama kaum perempuan Madura mulai bermunculan di ranah
politik, sebut saja Nyai Salima Hadi dari Bangkalan. Ia cukup terkenal tidak hanya di Bangkalan, bahkan juga di
Madura sebagai bagian dari tokoh yang menjadi representasi rakyat di dewan. Beberapa bakal calon legislatif
juga dijumpai berasal kaum perempuan seperti yang terlihat di Kabupaten Sampang. Namanama seperti Nyai
Zumroh dari PKB dengan nomor urut 7, Sri Rizkiyah dari Golkar dengan nomor urut 7, Murti Ama dari PKNU
dengan nomor urut 9, Nyai Jannah dari PPNUI dengan nomor urut 2, dan Nur Laily dari PBR dengannomor urut
2, turut meramaikan konstelasi politik pada tahun 2009 di kabupaten tersebut.
Kedua, perempuan Madura telah mulai berperan untuk ambil bagian dalam merancang suatu model baru
pembangunan, yang digerakkan oleh

suatu tata kelola pemerintahan yang
baik dan adil gender. Perempuan Madura juga telah mulai mendorong berkembangnya pandangan baru dan
ukuranukuran baru, terhadap kiprah kaum perempuan. Ini dibuktikan dari munculnya namanama perempuan
(seperti Rahmawati, Kepala Desa Pagendingan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, dan Srikandi kepala
Desa Pademawu Barat Kabupaten Pamekasan) yang telah dan sedang menjabat kepala desa di seantero
Madura.
Ketiga, perempuan Madura telah berperan untuk ambil bagian dalam proses sosialekonomi dan produksi, serta
proses kemasyarakatan yang luas. Perempuan Madura telah mulai menjadi penggerak kebangkitan
perekonomian nasional yang lebih berkarakter, yakni perekonomian yang berbasis produksi, bukan konsumsi.
Keempat, perempuan Madura juga mulai berperan sebagai pioner, inisiator, dan change agent dalam
penyelenggaraan pemerintahan maupun kemasyarakatan. Mereka juga telah mulai berperan sebagai garis
depat penjagaan terhadap moral generasi mudanya. 
Kelima,
perempuan Madura juga mulai berperan sebagai guru pertama bagi anakanaknya. Dimana anakanak ini
merupakan bibitbibit penerus suku Madura. 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015  2
019 telah di

tetapkan arah kebijakan dan pembangunan
perempuan dan anak adalah peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan, perlindungan anak,
penurunan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, penguatan kelembagaan dan jaringan pengarus utamaan
gender.
Kaum perempuan dapat ikut memastikan arah gerak negara, sehingga kaum perempuan mendapatkan hak
dasarnya sebagai manusia yang mulia. Dengan keterlibatan kaum perempuan, maka kepentingan kaum
perempuan akan lebih tersalurkan dan lebih dari itu, kebijakankebijakan yang muncul akan mencerminkan
suatu kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender.
Pemangku kekuasaan sudah saatnya membuka seluasluasnya kesempatan kepada kaum perempuan Madura
untuk memanfaatkan segala ruang yang telah terbuka dengan sebaikbaiknya. Beberapa kebijakan yang mulai
memperlihatkan suatu kesadaran tentang kesetaraan dan keadilan gender, tentu perlu diperluas dan pada
gilirannya arah dan seluruh gerak negara, berorientasi pada usaha membangun tata kehidupan yang setara dan
berkeadilan. 
Pemerintah memang telah menempatkan kaum perempuan sebagai partner yang manis bagi pembangunan.
Namun hal ini juga butuh pengawalan yang baik. Isuisu yang berhubungan dengan gerakan dan pemberdayaan
perempuanpun juga menunjukkan trend yang positif. Isu yang berkembang berkisar dalam suatu pemikiran
bahwa perempuan sebagai sumber daya pembangunan, dengan kata lain politik gender telah memakai
pendekatan Women In Development dimana perempuan terintegrasi sepenuhnya dalam pembangunan
nasional.
Konsep ini memberikan porsi kepada kaum perempuan untuk lebih eksis meningkatkan peran sertanya dalam
pembangunan menuju bangsa yang sejahtera dan penuh kedamaian. Meskipun demikian, sampai saat ini
hambatan dalam peningkatan peran perempuan dalam pembangunan masih dirasakan cukup banyak terutama
di Madura. 
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6
ORANG MADURA 
DAN BEKAL PENJAGAAN DIRI MEREKA

A
lam Madura yang kurang subur menyebabkan masyarakat Madura memiliki karakter yang menyesuaikan diri
dengan kondisi lingkungannya. Tidak hanya itu, sejarah Madura yang sangat dekat dengan kata

"penjajahan,"
seperti ratusan tahun berada dalam kekuasaan kerajaankerajaan Jawa (Singosari, Majapahit, dan Mataram)
serta Belanda dan Jepang, juga menyebabkan karakter hidup mereka semakin tertempa. Orang Madura yang
mampu bertahan akan mengembangkan keluarganya untuk menjadi masyarakat yang lebih besar, sedangkan
mereka yang sudah tidak tahan dengan kondisi berat ini berusaha mencari pengalaman di luar pulau, dan
bergerak menjelajah ke seluruh wilayah Nusantara. Dikemudian hari, pilihan yang kedua ini semakin banyak
dianut oleh orang Madura. 
Mereka yang bertahan di pulau Madura ataupun mereka yang bergerak ke luar pulau Madura, keduanya telah
cukup lama dilatih oleh kondisi yang berat tersebut. Inilah yang kemudian hari menjadi cikal bakal adanya
pandangan bahwa masyarakat Madura harus memiliki bekal yang handal dalam setiap aktifitasnya. Bekal yang
digunakan untuk menjaga hidup mereka.
Secara umum, bekal yang dimaksud ini mencakup dua hal. Pertama adalah bekal yang berupa sékep senjhâta
secara harfiyah yakni senjata seperti pada umumnya (clurit, pisau dan sejenisnya). Kedua adalah bekal yang
mereka sebut sebagai

"sekep odik"
yakni senjata hidup berupa ilmu kanuragan.
Pengetahuan tentang dua bekal ini sepertinya didapat dari pendahulu mereka yang seringkali menceritakan
tentang kegagahan dan kekuatan figurfigur Madura masa lalu yang mereka anggap dapat dibanggakan. Figur
figur itu merupakan tokohtokoh legendaris yang dijadikan sebagai panutan. Dari kesamaan sebabmusabab
yang menyebabkan mereka kemudian menjadi sangat legendaris, ditemukan kecocokankecocokan, bahwa
pada dasarnya, figurfigur itu ketika mereka masih hidup, samasama memilik bekal yang dapat mereka
andalkan. Merekapun belajar banyak dari hal ini.
Beberapa tokoh dalam Legenda yang ada di Madura Barat memiliki senjata sakti yang berfungsi sebagai
perlindungan diri ataupun senjata untuk berperang. Senjatasenjata tersebut memiliki nama dan kemampuan
yang berbedabeda. Adapun nama senjata yang sangat terkenal dalam legenda Madura Barat adalah: Tombak
Kyai Aluqura dan Kyai Nenggala dalam kisah

"Mortéka dâri Madhurâ: Cerita Rakyat Gunung Geger dan Asal Muasal Kata Madura,"
Cemeti Sakti dalam kisah

"Asal Usul Desa Bancaran dan Ujung Piring,"
Clurit dalam legenda

"Sakéra,"
dan Kodhi Crancang dalam kisah

"Asal Usul Bangkalan."

Senjatasenjata tersebut memiliki kelebihan dibandingkan dengan senjatasenjata lain karena proses
memilikinya terjadi secara gaib seperti bertapa/melalui interaksi dengan bendabenda gaib, serta
kemampuannya dalam pertarungan yang sangat luar biasa.

Raden Segoro dan Tombak Kyai Aluqura dan Kyai Nenggala 
Di kisahkan bahwa saat berumur 2 tahun, Raden Segoro mendapatkan dua buah tombak sakti yang ia dapat
dengan cara membanting dua naga. Tombak itu lantas diberi nama Kyai Nenggolo dan Kyai Aluquro. Kyai
Poleng, paman angkat Segoro, memberi tahu kegunaan dua tombak tadi, bahwa Kyai Aluquro untuk di simpan
di dalam rumah sebagai penjagaan dari dalam, dan Kyai Nenggolo untuk dibawa ketika berperang. 
Tombak Kyai Nenggolo ia gunakan ketika berperang melawan tentara Cina yang menyerang kerajaan Medang
Kamulan. Bersama tombak itu, Pangeran Segoro tampil trengginas dan gagah perkasa. Tombak Kyai Nenggolo
berkelebat kesana dan kemari merusak formasi peperangan tentara Cina. Ki Poleng yang wujudnya tidak
kelihatan juga membantu Raden Segoro. Sekali Ki Poleng bergerak, puluhan prajurit berjatuhan. Ada yang mati
ada yang pingsan, sehingga gegerlah pasukan Cina melihat keanehan ini. Karena semakin banyak tentara Cina
yang mati secara ajaib, maka pasukan musuh yang tersisa segera melarikan diri dari medan pertempuran (Kisah
selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2016) dengan judul Mortéka dâri Madhurâ:
Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Bangkalan. Sidoarjo: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa Timur).
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Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa Timur).

Jokotole dan Cemeti Sakti serta Kuda Mega Remeng 
Dikisahkan bahwa setelah berjumpa dengan ibunya yang bernama Potré Konéng di kerajaan Sumenep, Jokotole
kemudian meninggalkan Sumenep untuk mencari Ayahnya yang bernama Adipoday. Ketika berjumpa dengan
Adipoday, Jokotole diberi kuda sakti milik Adipoday yang tidak kasat mata dan bisa muncul jika dibutuhkan yang
ia beri nama Mega Remeng. Jokotole juga diajari ilmu menggunakan cemeti sakti, yang mana jika cemeti itu
dicambukkan ke sebuah gunung, gunung itu pasti akan hancur karena kedasyatannya, jika dipukulkan ke laut,
maka laut akan habis, jika dipukulkan ke angin, angin akan berhenti berhembus, dan jika dipukulkan ke musuh
musuhnya, cemeti itu akan membunuh mereka. 
Cemeti itu digunakan oleh Jokotole setelah ia menyatakan perang, dengan Dampo Awang, panglima Bangsa
Cina yang ingin menjajah Nusantara dengan menantang para raja untuk bertarung dengannya. Ia membawa
kapal yang bisa terbang. Kendaraan ini diimbangi Jokotole dengan membawa Mega Remeng yang juga terbang
dengan gesit. 
Jokotole lantas mencambukkan cemetinya ke lambung kapal dan kapal itupun bergetar keras dan tambah oleng.
Cemeti kemudian dilempar lagi dan pecahlah kapal itu berkepingkeping. 
Tempat dimana kapal itu pecah kelak oleh masyarakat yang ada di sekitar lokasi pertempuran disebut sebagai
Bencaran, yang berasal dari kata Bhencar La'an yang memiliki arti telah pecah. Piringpiring yang ada di dalam
kapal beterbangan hingga ke ujung barat Madura ke sebuah daerah yang kelak diberi nama Ujung Piring. Layar
dari kapal juga mendarat di daerah Martajasah di daerah pantai sebelah utara. Layar ini kemudian memfosil dan
hingga kini masih dijumpai keberadaannya yang dikenal sebagai situs Batu Layar. Adapun jangkar perahu
terbang mendarat di sekitar desa Socah dan ikut menjadi fosil dan menyebabkan daerah tersebut dikenal
sebagai Pajangkaran (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2016) dengan
judul Mortéka dâri Madhurâ: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Bangkalan. Sidoarjo: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa Timur).

Ké' Lésap dan Kodhi' Crancang 
Dikisahkan bahwa suatu ketika, Lésap merasa bahwa kondisi Madura Barat semakin lama semakin tidak
kondusif. Ia merasa, gerakgeriknya di Bangkalan selalu diintai dan dicurigai. Dari mulut orangorang, terkuak
berita bahwa Lésap di mata penguasa waktu itu yaitu Pangeran Cakraningrat V dianggap sangat berbahaya
karena memiliki potensi besar untuk makar dan merebut tahta Madura Barat dari calon pemiliknya yang sah
yaitu anak dari Pangeran Cakraningrat V. 
Lésap yang pertamanya tidak paham apa yang ada dalam benak Pangeran Cakraningrat V menjadi sadar
bahwa selama ini, ia dianggap menjadi duri dalam daging di Madura Barat. Ia yang semula tidak memiliki
keinginan untuk berkuasa karena sadar akan siapa dirinya, akibat tekanan ini, harga dirinya menjadi terluka. Di
suatu malam, ia memutuskan untuk pergi dari Bangkalan dengan perasaan berkecamuk di hati. Diamdiam ia
meninggalkan tempatnya bernaung selama ini dan memilih berpetualang ke daerah timur Madura dengan diiringi
oleh beberapa orang yang setia padanya. Ia akhirnya bersama pengiringnya dengan tenang mencari tempat
aman yang jauh dari jangkauan prajurit Madura Barat. Lésap melabuhkan pilihannya pada sebuah tempat di
lereng gunung Pajuddan, di daerah Kewedanan GulukGuluk, Sumenep. Di tempat yang baru ini, sekian bulan
lamanya ia tidak keluar, hanya bertirakat saja pada Tuhan. Ia menyatukan dirinya dengan Yang Maha Pencipta,
dengan melupakan makan, minum, dan tidur. 
Tuhan mengabulkan permohonan orangorang yang senantiasa mendekatkan diri kepadaNya. Demikian juga
kepada Lésap. Atas ibadahnya yang tekun, Tuhan menganugerahinya kekuatan batin yang luar biasa. Selain itu,
ia memperoleh senjata ampuh sejenis celurit kecil yang di namakan Kodhi' Crangcang. Senjata ini memiliki
kelebihan dapat mengamuk sendiri tanpa dipegang oleh Lésap. Tirakatnya juga meningkatkan indranya akan
alam sekitar. Kepekaan itulah yang kemudian menjadikan Lésap menjadi mampu mengobati orang sakit. 
Setelah merasa Tuhan telah cukup memberikan anugerah padanya, Lésap turun dari pertapaannya. Ia lantas
berbaur dengan masyarakat sekitar. Di tempatnya berbaur dengan masyarakat, Lésap tidak melupakan
panggilan dirinya untuk mengajar. Ia mengajarkan ngaji kepada masyarakat yang belum bisa mengaji. Tidak
hanya sekedar mengajarkan ngaji, lambat laun ia mengajaran juga tentang keadilan, kemanusiaan, dan
kebangsaan. Ia juga memberikan pelayanan pengobatan pada masyarakat yang sedang sakit.
Dari apa yang ia lakukan inilah ia kemudian mendapatkan banyak pengikut dan diberi gelar Ké' yang artinya
orang yang pintar. Uniknya, ia tidak pernah mengistilahkan para santrinya sebagai pengikut, tetapi ia
menganggapnya sebagai kerabat. Kerabat ini awalnya berjumlah 40 orang, dan seluruhnya telah memiliki
pemikiran yang sama untuk berjuang membebaskan tanah Madura, bila perlu sampai Surabaya dari tangan
penjajah dan para bangsawan yang menjadi kaki tangan Kompeni Belanda (Kisah selengkapnya dapat dilihat di
buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2016) dengan judul Mortéka dâri Madhurâ: Antologi Cerita Rakyat Madura
Edisi Kabupaten Bangkalan. Sidoarjo: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa Timur).

Sakéra dan Cluritnya
Dikisahkan

bahwa Sakéra, seorang jagoan daerah berdarah Madura, bertekad melawan penjajah Belanda di perkebunan
tebu Kancil Mas Bangil.
Ia bangkit melawan Belanda karena ia melihat ketidakadilan yang nyata yang ada di depannya. 
Suatu ketika di

Bangil, setelah musim giling selesai, pabrik gula yang di kelola Belanda membutuhkan banyak lahan baru
untuk menanam tebu. Karena kepentingan itu, pimpinan pabrik gula Belanda yang ambisius ingin membeli
lahan perkebunan yang seluasluas dengan harga semurahmurahnya. Dengan cara yang licik orang belanda
itu menyuruh carik Rembang untuk bisa menyediakan lahan baru bagi perusahaan dalam jangka waktu singkat
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itu menyuruh carik Rembang untuk bisa menyediakan lahan baru bagi perusahaan dalam jangka waktu singkat
dan murah. Dengan imingiming harta dan kekayaan, carik Rembang bersedia memenuhi keinginan tersebut.
Carik Rembang menggunakan caracara kekerasan kepada rakyat dalam mengupayakan tanah untuk
perusahaan.
Sakéra melihat ketidakadilan ini mencoba selalu membela rakyat dan berkali kali upaya carik Rembang gagal.
Carik Rembang melaporkan hal ini kepada pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan marah dan mengutus
wakilnya Markus untuk membunuh Sakéra. 
Suatu hari di perkebunan pekerja sedang istirahat, Markus marahmarah dan menghukum para pekerja serta
menantang Sakéra. Sakéra yang dilapori hal ini marah dan membunuh Markus serta pengawalnya di kebun
tebu. Sejak saat itu Sakéra menjadi buronan polisi pemerintah Hindia Belanda. 
Suatu saat ketika Sakéra berkunjung ke rumah ibunya, ia dikeroyok oleh carik Rembang dan polisi Belanda.
Karena ibu Sakéra diancam akan dibunuh maka Sakéra ahirnya menyerah, Sakéra pun masuk penjara Bangil.
Siksaan demi siksaan dilakukan polisi belanda kepada Sakéra setiap hari. selama dipenjara Pak Sakéra selalu
rindu dengan keluarga di rumahnya, Sakéra memiliki istri yang sangat cantik bernama Marlena dan seorang
keponakan bernama Brodin. Berbeda dengan Sakéra yang berjiwa besar, Brodin adalah pemuda nakal yang
suka berjudi dan sembunyisembunyi mengincar Marlena istri Sakéra. Berkali kali Brodin berusaha untuk
mendekati Marlena. Sementara Sakéra ada dipenjara, Brodin berhasil berselingkuh dengan Marlena. Ketika
kabar itu sampai di telinga Sakéra maka Sakéra marah dan kabur dari penjara. Brodin pun tewas dibunuh
Sakéra. Kemudian Sakéra melakukan balas dendam secara berturut turut, dimulai Carik Rembang, dilanjutkan
dengan menghabisi para petinggi perkebunan yang memeras rakyat. Bahkan kepala polisi Bangil pun ditebas
dengan senjata khasnya 'Clurit' ketika mencoba menangkap Sakéra
(Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2016) dengan judul Mortéka dâri
Madhurâ: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Bangkalan. Sidoarjo: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa Timur).

Ketangguhan Beladiri Bangsacara
Selain senjata, untuk menjadi seorang legenda, karakterkarakter dalam kisah juga menunjukkan bekal yang lain
yang harus dimiliki. Bekal yang lain ini yang disebut sebagai bekal ilmu kanuragan (sekep odi'). Bekal ini dapat
dilihat dalam kisah

"Asal usul Desa Pulau Mandangin dan Tragedi BangsacaraRagapadmi,"

Dikisahkan bahwa pada jaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda yatim yang sangat berbakti kepada
ibunya bernama Bangsacara. Pemuda dan ibunya ini hidup di sebuah desa di tepi hutan yang berada dalam
kekuasaan kerajaan Pakacangan. 
Pemuda ini setiap hari melakukan berbagai macam aktifitas untuk membantu ibunya, seperti bertanam dan
memberi makan hewan peliharaan. Setiap pagi dan sore ia berjalan cukup jauh untuk mendapatkan air bersih
untuk diminum mereka berdua. 
Terkadang juga, ia berkelana ke hutan untuk mencari kayubakar dan berburu rusa. Bangsacara adalah seorang
pemuda yang lumayan lihai berburu. Biasanya, ketika berburu, ia ditemani dua ekor anjingnya yang bernama Si
Ceplok dan Si Tanduk. Kegiatannya itu menempanya menjadi seorang yang kuat secara fisik. Ditambah lagi, ia
juga belajar sedikit bela diri dan ilmu kebatinan pada tokoh warga di desa itu. Maka tambah bersinarlah
kepribadiannya. 
Kemampuan beladirinya pernah diuji ketika Bangsacara dipercaya menjadi Santana Dâlem. Tidak semua orang
di keraton senang pada pengangkatan Bangsacara sebagai Santana Dâlem. Satu sosok yang sangat tidak
senang akan pengangkatan ini adalah seorang patih bernama Bangsapati. Bangsapati tidak senang pada
Bangsacara karena sebenarnya ia telah mempunyai calon sendiri untuk menempati posisi Santana Dâlem yang
kosong tersebut yaitu keponakannya sendiri. Menurutnya, keponakannya itu lebih pantas dari Bangsacara yang
hanya rakyat biasa. Selain itu, ia merasa agak tersinggung dan merasa disepelekan tidak diajak berembuk oleh
raja untuk menentukan pengganti Santana Dâlem yang telah meningal. Penunjukan langsung lanpa
musyawarah menurutnya di luar kebiasaan keraton.
Ketidaksukaan Bangsapatih pada Bangsacara menjadikan dirinya berupaya untuk menyingkirkan Bangsacara
dari dalam keraton. Pada suatu malam, ketika Bangsacara bermaksud pulang dari keraton menuju ke
kediamannya, di tengah jalan ia dicegat oleh dua orang tak dikenal. Tanpa tegur sapa kedua orang tak dikenal
ini menyerang Bangsacara dengan dua senjata berjenis pedang. Untungnya, Bangsacara yang sedikit memiliki
bekal kanuragan mampu membela dirinya dengan baik. Tidak hanya membela diri, ia bahkan mampu juga
melumpuhkan keduanya. Dua senjata yang digunakan penyerang berhasil ia rampas. Mengetahui akan hal ini,
para penyerang itu lantas melarikan diri (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul
(2017a) dengan judul Mastéka dâri Sampang: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Sampang.
Yogyakarta: LKiS).

Penyiapan Bekal Hidup Orang Madura 
Orang luar menganggap bahwa pulau

Madura yang panas dengan alam yang gersang dan kering, menjadi penyebab orangorang Madura untuk
memiliki tipikal pekerja keras, sederhana, dan tidak menyianyiakan kesempatan. Tipikal keras, sederhana dan
tidak menyianyiakan kesempatan ini
dianggap sebagai penyebab cepat marahnya mereka ketika sumberdaya alam mereka yang sedikit itu menjadi
terbuang percuma karena suatu hal seperti direbut orang atau karena masalah lain. Mereka juga dianggap
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akan sungguh sangat menyesal ketika tidak dapat memanfaatkan kesempatan yang ada dengan baik.

Orang luar juga menganggap bahwa sejak jaman dahulu, konsep penjagaan diri yang bertumpu pada dua sékep
seperti yang dijelaskan di atas, diterapkan secara turun temurun. Semua generasi Muda dianggap memiliki dua
konsep penjagaan tadi sehingga orang Madura seringkali dicurigai memiliki potensi membuat onar dari pada
suku bangsa lain yang tidak memiliki pandangan hidup akan bekal tersebut.
Orang luar Madura juga menganggap bahwa konsep dua sékep ini yang kemudian bersinggungan dengan tipikal
person dari orang Madura seperti yang tergambar di atas, di dalam sebuah setting permasalahan, akan selalu
memunculkan perselisihan. Ini dibuktikan dari dari adanya stereotipe pada orang Madura yang dianggap gemar
Carok dan gemar mencari garagara. 
Pandangan ini tidak sepenuhnya salah, karena banyak sekali fakta tentang Carok melibatkan dua hal tersebut.
Tidak hanya itu, diamnya masyarakat Madura dari berusaha meluruskan pandangan ini menyebabkan stigma
negatif ini tidak pernah kunjung hilang. Anggapan ini bisa saja benar jika kita hanya melihatnya dalam bingkai
yang terbatas, terutama pada bingkai berita yang ditampilkan oleh mediamedia massa yang kurang begitu
paham akan esensi dari konsep penjagaan hidup, serta Carok orang Madura.
Label Carok, selalu muncul untuk direkatkan pada orang Madura. Kata ini juga selalu dikaitkan dengan kata lain
yang berhubungan dengan senjata yaitu

"clurit."
Dua hal ini dianggap sebagai pertumbukan dari dua karakteristik orang Madura yaitu memiliki karakter keras dan
memiliki konsep penjagaan diri yang baik.
Carok juga selalu identik dengan senjata Clurit. Sebuah senjata yang pada awalnya merupakan senjata untuk
menyabit rumput. Madura sebenarnya tidak mengenal senjata tersebut. Sejak masa Raden Segoro hingga
Banyak Wide (1269), pangeran Joko Tole (1415) hingga ke masa Cakraningrat atau Kyai Pragolbo (1531),
konsep Carok dan senjata Clurit masih belum ada. Mereka hanya mengenal perang, perkelahian, dengan
senjata tombak, pedang, keris, cemeti, dan panah sebagaimana umumnya prajuritprajurit kerajaan. Senjata
senjata inilah yang sebenarnya mewakili konsep

"sékep senjhata,"
sesuai dengan ceritacerita rakyat tradisional masa lalu. 
Bahkan jika kita merunut kondisi yang lebih tua lagi, hingga permulaan berdirinya Majapahit yang didukung oleh
kerajaan Sumenep, maupun sebelumnya pada masa Tumapel hingga Singasari yang jdiserang oleh kerajaan
GelangGelang Kediri yang dibantu pasukan Madura, konsep Carok yang bersenjatakan Clurit masih belum ada.
Pada masa penyerbuan ke Batavia oleh Fatahillah yang dibantu pasukan Madura, juga orang Madura masih
bersenjatakan keris atau yang lainnya (bukan clurit). Pada peristiwa Branjang Kawat dan Jurang Penatas, sama
sekali tak ada senjata clurit disebutsebut. 
Lantas sejak kapan konsep bekal penjagaan diri dari yang semula ada dua yaitu sékep senjhâta dan sékep odi'
kini mulai bergeser hanya merujuk pada sékep senjhât saja? Sejak kapan pula sékep senjhata mulai bergeser
dari semula semua senjata yang disejatikan sebagai sarana mempertahankan diri, mengerucut menjadi sebuah
senjata khas yang bernama clurit. Sejak kapan istilah clurit ini kemudian diasosiasikan dengan Carok? 
Hingga sekarang ini masih belum ada sebuah penelitian akuratpun yang menjurus pada penelusuran secara
serius dua istilah ini. Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat Madura percaya, bahwa kata Carok dan
clurit pertama kali dikenalkan pada masa Sakéra seorang mandor tebu berdarah Madura di Bangil yang
menentang kesewenanagan Belanda, dengan senjata clurit yang merupakan simbol perlawanan rakyat jelata
pada waktu itu. Kompeni yang merasa jengkel dengan perlawanan Sakéra kemudian menyewa centengcenteng
yang dikenal sebagai kaum Blâter Madura untuk menghadapi Sakéra. Namun, tak satupun dari kaum Blâter
tersebut menang melawan Sakéra. Pertarungan antar Blâter dan Sakéra inilah yang kemudian di jadikan ikon
yang bernama Carok dengan Sakéra sebagai pemeran antagonisnya. Kisah ini disebarkan Belanda untuk
menyudutkan Sakéra sebagai figur penentang yang bersenjatakan

Clurit. 
Paradigma yang salah tentang Carok ini masih melekat dalam benak insan tanah air
terhadap orang Madura. Semua kekerasan yang dilakukan di Madura kemudian diidentikkan dengan Carok.
Padahal,

sejatinya, Carok tidak merujuk pada semua bentuk kekerasan yang terjadi atau dilakukan masyarakat Madura,
sebagaimana selama ini orang di luar Madura
menganggap. Melainkan, suatu institusionalisasi kekerasan yang berkaitan erat dengan struktur budaya, sosial,
kondisi sosial ekonomi, agama dan pendidikan yang mana institusi ini tidak akan digerakkan jika masih ada
sarana lain yang bisa digunakan untuk menyelesaikan konflik.
Carok, dalam hal ini

dianggap seakanakan satusatunya perbuatan yang harus dilakukan. Para pelaku Carok seakanakan tak
mampu mencari dan memilih opsi lain dalam upaya menemukan solusi ketika mereka sedang mengalami
konflik.
Ini semua tidaklah benar. Kekerasan bukanlah sifat orang Madura. Tradisi Madura mengenal istilah bilâ campa
palotan, bilâ kanca tarétan, yang berarti persahabatan dan perdamaian. Carok bukan satusatunya
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palotan, bilâ kanca tarétan, yang berarti persahabatan dan perdamaian. Carok bukan satusatunya
institusionalisasi kekerasan dan penyelesaian konflik. Apakah semua permasalahan yang berhubungan dengan
harga diri (malo) diselesaikan dengan Carok? Ternyata tidak. Terjadinya Carok tergantung dari pengaruh timbal
balik antara alasan, konteks, situasi setempat, waktu, dan sifatsifat orang yang terlibat. Interaksi antarkondisi
memang seringkali mengakibatkan terjadinya Carok. Akan tetapi, tindakan kekerasan ini kadangkadang dapat
dihindari atau tidak terjadi sama sekali (de Jonge 2002:xiii).
Penyelesaian masalah tanpa kekerasan ini masih dianut rakyat Madura hingga saat ini. Langgar yang ada di
bagian barat Tanéyan Lanjhâng (sistem perumahan khas Madura) seringkali menjadi saksi bagaimana
masyarakat Madura menyelesaikan konfliknya secara kekeluargaan. Tidak hanya antar masyarakat Madura
yang notabene Mayoritas Muslim, orang Madura Muslim dengan pemeluk agama yang berbedabedapun
selama ini hidup rukun di pulau tersebut. Hubungan Islam, Kristen, dan Budhapun sangat mesra. Desain kota
ratarata dimana ada mesjid maka di situ pula ada gereja atau kuil/wihara.
Semakin menjauhnya masyarakat dari budaya Carok dan kekerasan juga dibenarkan beberapa penelitian.
Seperti misalnya yang dilakukan oleh Rokhyanto dan Marsuki (2015). Berdasarkan hasil temuan penelitian
mereka tentang 4 sikap individu orang Madura terhadap Carok dapat dideskripsikan sebagai berikut. 
Pertama, secara individu orang Madura yang bersikap bahwa mereka tidak bangga dan senang memiliki budaya
dan tradisi Carok menunjukkan angka 75% ini jauh lebih besar dari mereka yang bersikap bangga dan senang
memiliki budaya dan tradisi budaya Carok yang hanya menunjukkan angka 18,33%. Sedangkan mereka yang
bersikap raguragu adalah 6,66%. 
Kedua, orang Madura yang bersikap bahwa mereka tidak akan bercarok walaupun untuk membela harga diri
dan keluarga tetapi mencari penyelesaian yang lebih bijak menunjukkan angka 60% lebih besar daripada
mereka yang bersikap melakukan Carok yang menunjukkan angka 31,11%. Sedangkan mereka yang bersikap
raguragu adalah 8,88%. 
Ketiga, orang Madura yang bersikap menyelesaikan segala persoalan secara bijak tanpa melakukan Carok
menunjukkan angka 77,38% lebih besar dari mereka yang bersikap sebaliknya yang menunjukkan angka 14,20.
Sedangkan mereka yang bersikap raguragu adalah 8,41%. 
Keempat, orang Madura yang bersikap bahwa Carok itu melanggar hukum agama, khususnya hukum syariat
Islam dan hukum negara menunjukkan angka 77,40% lebih tinggi dari mereka yang bersikap sebaliknya yang
menunjukkan angka 11,66%. Sedangkan mereka yang bersikap raguragu adalah 10,92%. Hasil ini
menunjukkan bahwa kebanyakan orang Madura tidak setuju bahwa Carok itu adalah tradisi dan budaya orang
Madura. Mereka lebih suka menyelesaikan persoalan dengan bijak tanpa adanya kekerasan walaupun
persoalan itu menyangkut harga diri. Mereka juga menyadari bahwa perbuatan itu adalah melanggar hukum
agama dan negara. Oleh karena itu, perilaku Carok adalah perbuatan dosa besar yang melanggar perintah Allah
SWT. 
Namun demikian, hasil temuan ini juga menunjukkan bahwa Carok masih terjadi di 4 kabupaten pulau

Madura yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumene
p. Secara umum, alasan Carok ini adalah karena masalah harga diri. Temuan ini memperkuat hasil penelitian
Wiyata (2006:230) yang menyatakan bahwa kasus Carok karena membela harga diri dan kehormatan keluarga
masih menjadi sikap sebagian orang Madura. Perbuatan ini tentunya tidak mewakili masyarakat Madura, tetapi
lebih bersifat personal dan lokal. Bagaimanapun juga, nilainilai negatif yang dilakukan oleh beberapa atau
sebagian kecil orang Madura ini mampu menutupi nilainilai positif yang dilakukan sebagian besar orang Madura
(Wiyata, 2006: 18).
Berdasarkan dari adanya perubahan paradigma terkait Carok ini, dari yang semula seakanakan menjadi sebuah
kebudayaan dan berubah menuju masalah personal, kita dapat melakukan aktualisasi terkait hakikat bekal
penjagaan diri yang dijadikan topik pembahasan ini.
Dalam konteks jaman sekarang, senjatasenjata yang berfungsi sebagai penjagaan ini tidak dapat diterjemahkan
secara harfiah sebagai senjata yang sebenarnya seperti pistol, pedang atau clurit. Ini disebabkan karena aturan
pemerintah dengan tegas melarang penggunaan senjatasenjata dalam kehidupan bermasyarakat. Sipil dilarang
membawa senjata tanpa ada otorisasi dari otoritas setempat. Jika tidak, maka masyarakat pemegang senjata
akan dikenai hukuman karena melanggar undangundang nomor 12/DRT/1951. Dengan demikian, bekal hidup
berupa senjata ini harus dikontekstualisasikan menjadi bekalbekal lain yang lebih bermakna dan lebih diterima
masyarakat. Dalam kehidupan di jaman sekarang, bekal ini kita kenal sebagai keterampilan.
Secara umum, ada tiga keterampilan yang harus dimiliki oleh masyarakat Madura untuk dapat eksis dan
berdaya saing. Ketrampilan ini meliputi ketrampilan Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik. Ketiga ketrampilan ini
harus seimbang agar seseorang dapat berperan sepenuhnya dalam kehidupan bermasyarakat di Madura.
Pertama, Kognitif yaitu

keterampilan yang mencakup kegiatan mental. Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk
dalam ranah kognitif.
Ranah kognitif memiliki enam jenjang atau aspek, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis,
sintesis, dan pen
ilaian. Kedua,

Afektif yaitu ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti
perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Ketiga, Psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan
keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil
belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar memahami sesuatu dan dan hasil
belajar afektif yang baru tampak dalam bentuk kecenderungankecenderungan berperilaku.
Ketiga ketrampilan tersebut diperoleh sejak usia dini, dan dari berbagai macam proses belajar. Dalam hal ini
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Ketiga ketrampilan tersebut diperoleh sejak usia dini, dan dari berbagai macam proses belajar. Dalam hal ini
setiap ketrampilan memiliki proses pembelajaran, yang berbedabeda. 
Terkait dengan bekal kemampuan bela diri, bekal ini masih sangat aktual untuk dimiliki karena memang bekal ini
sangat dianjurkan di jaman sekarang. Selain untuk proteksi, berlatih beladiri juga dapat digunakan untuk melatih
tubuh agar selalu sehat. Dengan berlatih beladiri, tentunya unsurunsur di atas akan terpenuhi, jasmani anak
anak Madura menjadi segar, memiliki kontrol motorik yang baik, dapat mengerjakan tugas akademik dengan
baik, serta dengan berlatih beladiri karate anak menjadi sehat, kuat, tegap dan dapat dengan mudah mengatasi
tekanan perorangan ataupun tekanan sosial. Dan tentunya dapat menyalurkan agresifitas anak ke arah yang
lebih positif dengan mampu mengontrol dirinya sendiri dan menimbulkan rasa bangga
tumbuhnya sikap sopan dan hormat terhadap yang lebih tua dan sesama. 

7
ORANG MADURA 
DAN BUDAYA BERMUSYAWARAH 

D
alam kehidupan bersama masyarakat Madura baik dalam lingkup keluarga kecil maupun masyarakat,
musyawarah mutlak diperlukan. Dalam proses musyawarah, biasanya berlangsung dialog dan komunikasi
sesuai dengan prinsipprinsip kehidupan masyarakat Madura untuk menegakkan nilainilai persatuan di
dalamnya. 
Musyawarah memiliki posisi mendalam dalam kehidupan masyarakat Madura. Bukan hanya sekadar bagian dari
sistem politik pemerintahan, tapi juga merupakan karakter dasar seluruh masyarakat Madura. Seluruh persoalan
biasanya diselesaikan didasarkan atas musyawarah. 
Legendalegenda yang ada di Madura dapat memberikan gambaran tentang kebiasaan orang Madura dalam
bermusyawarah. Interaksi sosial ini tidak hanya terjadi dalam masyarakat kelas bawah, bangsawan keratonpun
mempraktikkan cara menyelesaikan masalah ini. Dalam legenda, setidaknya dijumpai lima legenda yang di
dalamnya terselip cerita tentang musyawarah. Adapun penjelasannya dapat dilihat berikut ini.

Musyawarah Keluarga, Ibu, Anak dan Paman
Jenis musyawarah pertama adalah musyawarah antar anggota keluarga kecil. Musyawarah ini dapat dijumpai
dalam kisah

"mortéka dâri madhurâ: cerita rakyat Gunung Geger dan asal usul kata Madura"

Dikisahkan seorang Patih Muda datang menghadap Bendoro Gung untuk menyampaikan maksud
kedatangannya sebagai utusan dari kerajaan Medang Kamulan yang bermaksud meminta petolongan pada
anak Bendoro Gung yang bernama Raden Segoro untuk menghentikan wabah penyakit yang melanda kerajaan
Medang Kamulan sekaligus jika memungkinkan mengalahkan pasukan Cina penyerang kerajaan tersebut. Patih
Muda ini sepertinya tidak mengenali Bendoro Gung, yang merupakan anak dari junjungannya, Raja Giling Wesi.
Di hadapan utusan tersebut, Bendero Gung tidak menerima maupun tidak menolak, melainkan berkata akan
memusyawarahkan hal tersebut dengan anaknya dan paman dari anaknya yaitu Ki Poleng perihal permintaan
pertolongan tersebut. Setelah Ki Poleng dan Raden Segoro datang, mereka bermusyawarah dan sepakat
menerima permintaan dari Raja Giling Wesi. Selain karena faktor kemanusiaan dan Medang Kamulan adalah
kerajaan asal usul dari Bendoro Gung dan Ki Poleng, memberangkatkan Raden Segoro ke Medang Kamulan
dapat digunakan sebagai sarana mengenalkan dunia luar.
Bendoro Gung mengijinkan putranya pergi. Namun sebelum Raden Segoro berangkat, Bendoro Gung
membekali putranya dengan tombak Kyai Nenggolo dan meminta Ki Poleng untuk mendampingi Raden Segoro
dengan cara Malih Rupa menjadi wujud yang tidak terlihat. Dengan wujud itu, hanya Raden Segoro sajalah
selama perjalanan yang bisa melihat Ki Poleng. 
Sesampainya di Medang Kamulan, Raden Segoro langsung beraksi. Yang pertama kali dilakukan adalah
menyembuhkan orangorang yang terkena wabah penyakit. Dengan ramuan yang ia racik sendiri dari tumbuhan
yang ada di pulau Madura, ditambah dengan kesaktiannya, ia obati orangorang yang sakit tersebut hingga
mereka sembuh seperti sedia kala. 
Prajuritprajurit yang semula sudah tidak mampu lagi mengangkat senjata, kini sudah kembali segar dan siap
membela Medang Kamulan dari serangan tentara Cina. Obatobatan mujarab yang dibawa Raden Segoro inilah
yang menjadi cikal bakal kelak akan mashurnya ramuan dari pulau Madura. Setelah itu, iapun menerjunkan diri
melawan tentara Cina penyerang dan meraih kemenangan gemilang (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku
yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2016) dengan judul Mortéka dâri Madhurâ: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi
Kabupaten Bangkalan. Sidoarjo: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa Timur).

Musyawarah Kepala Desa dengan Warganya
Jenis musyawarah kedua adalah musyawarah antar kepala desa dengan warganya. Musyawarah ini dapat
dijumpai dalam kisah Asal Usul Dusun Kajuabuh. Dikisahkan bahwa suatu ketika, Raja mendengar kabar bahwa
masyarakat Arosbaya sedang dalam proses membangun ulang masjid Arosbaya karena masjid tersebut rusak
berat akibat tipu muslihat licik dari Belanda. Rajapun terketuk hatinya dan berniat membantu. Ia lantas
mengirimkan surat permintaan kepada desadesa untuk urunan mengirimkan kayu ke Arosbaya. Permintaan dari
Raja kurang mendapat respon positif dari para pimpinan desa. Ini disebabkan karena kayukayu terbaik mereka
telah habis dikirimkan untuk untuk membangun Masjid Jami' yang ada di Bangkalan. 
Desa Larlar adalah salah satu desa yang mendapatkan surat edaran dari raja. Desa ini dikenal memiliki lahan
yang ditumbuhi beraneka jenis pepohonan yang dapat dijadikan sebagai bahan bangunan. Desa Larlar



yang ditumbuhi beraneka jenis pepohonan yang dapat dijadikan sebagai bahan bangunan. Desa Larlar
termasuk desa yang diwajibkan mengirimkan kayu ke Arosbaya. Dengan demikian, tidak bisa tidak mereka
harus melakukan pengiriman kayu ke kotaraja. Setelah mendapatkan surat edaran dari baginda, kepala desa
langsung mengadakan musyawarah dengan para warga. 
Hasil musyawarah itu memutuskan bahwa mereka tidak akan mengirimkan kayukayu ke kota raja disebabkan
kayukayu itu rencananya akan mereka gunakan untuk membangun ulang beberapa rumah yang rubuh karena
hembusan angin puyuh. Utusan ke kota raja segera ditunjuk untuk menyampaikan permintaan maaf, namun
sayangnya utusan ini di tengah jalan mendapatkan sedikit musibah yaitu kudanya terperosok ke sebuah lubang
yang cukup dalam.
Raja lama menanti kiriman yang tidak kunjung datang dari desa Larlar. Kasakkusukpun beredar di kalangan
pembesar istana bahwa Desa Larlar memilih membangkang pada raja karena merasa sayang untuk menebang
pepohonan yang ada di tempat itu. Rajapun marah dan tanpa pikir panjang mengutuk pohonpohon di Desa Lar
lar menjadi pohon yang tidak berguna, gampang lapuk menjadi abu. Kutukpun berlaku (Kisah selengkapnya
dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2017a) dengan judul Mastéka dâri Sampang: Antologi Cerita
Rakyat Madura Edisi Kabupaten Sampang. Yogyakarta: LKiS).

Musyawarah Takmir Masjid dengan Warga Jemaah
Jenis musyawarah ketiga adalah musyawarah antar takmir sebuah majid dengan warga yang menjadi
jemaahnya. Musyawarah ini dapat dijumpai dalam kisah Legenda Masjid Arosbaya
Dikisahkan, masjid kebanggaan masyarakat Arosbaya rusak berat dihujani tembakan oleh tentara Kompeni
Belanda yang mengaku sedang mengejar maling yang katanya terlihat dan bersembunyi di dalam masjid. Di kiri
kanan maupun dalam masjid, berserakan pecahan kayu dan batu. Masyarakat yang menyaksikan aksi tentara
Belanda tadi, dibantu pengurus masjid yang baru datang lantas bersamasama membersihkan tempat itu. Ada
perasaan pilu di lubuk hati mereka ketika memunguti pecahanpecahan yang berserakan akibat ulah Belanda
tersebut.
Karena rusak berat, masyarakat yang sholat di masjid, sholat dengan penuh keterbatasan. Atap yang berlobang
membuat suasana masjid menjadi panas. Demikian pula malam harinya. Dinding yang pecah di sana sini
membuat angin malam berhembus ke dalam dengan kencang. Banyak jemaah yang tidak tahan pada situasi ini
akhirnya memilih pulang lebih awal dari hari biasanya. Kelompok pengajian yang biasanya dilaksanakan,
memilih libur untuk kemudian melakukan pembahasan tentang bagaimana caranya masjid itu bisa direnovasi
seperti sedia kala. Mereka kemudian bermusyawarah dan sepakat akan melakukan renovasi seminggu yang
akan datang dengan cara bergotong royong. Setelah mereka selesai bermusyawarah dan pulang ke rumah
masingmasing, keajaiban terjadi. Masjid itu kembali utuh seperti sedia kala.
Pagi harinya, masyarakat Arosbaya menjadi gempar. Cerita tentang penyerangan seregu serdadu Belanda ke
masjid, dan berita pulihnya masjid dalam semalam secara ajaib menyebar ke seluruh masyarakat. Tidak
terkecuali kepada para opsir Belanda. Berita ini tentu saja mengagetkan sekaligus membuat takjub. Tanpa dapat
dicegah, hati kecil para opsir itu mulai mengakui, bahwa Masjid itu menyimpan sesuatu yang istimewa dan ajaib.
Beberapa kali masjid itu mereka 'kerjai,' beberapa kali pula masjid itu selamat. Namun, berhubung tugas mereka
adalah memastikan semuanya berjalan sesuai rencana kompeni Belanda, apapun harus mereka hadapi,
meskipun hal yang ajaib sekalipun ((Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul
(2016) dengan judul Mortéka dâri Madhurâ: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Bangkalan.
Sidoarjo: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai
Bahasa Jawa Timur).

Musyawarah Raja dengan Para Pembesar Kerajaan
Jenis musyawarah keempat adalah musyawarah antar warga desa. Musyawarah ini dapat dijumpai dalam kisah
asal usul Dusun Banyuajuh dan Kampung Beruk Lajing. Dikisahakan, seperti kebanyakan kerajaan pada
umumnya, kerajaan Arosbaya tiap tahunnya mengadakan penarikan upeti ke seluruh daerah kekuasaannya.
Suatu hari, Raja memerintah patihnya untuk menarik upeti ke seluruh daerah kekuasaan dalam waktu beberapa
minggu. Setelah beberapa minggu berlalu, sang patih belum kembali juga ke kerajaan. Hal ini membuat banyak
orang gelisah dan menyangka yang tidaktidak akan keselamatan sang patih.
Setelah beberapa hari, sang patih akhirnya kembali ke kerajaan dengan upeti yang sudah terkumpul. Raja yang
sejak beberapa hari menunggu dengan gelisah, menyambutnya dengan wajah penuh lega setengah gusar. Ia
lantas menanyakan kepada sang patih alasan keterlambatannya.

Sambil memohon ampun, sang patih lantas menceritakan alasan keterlambatannya. Ia mengatakan dengan
wajah penuh kelelahan bahwa ia harus mendatangi satu persatu rumah penduduk yang berada di daerah
kekuasaan Kerajaan Arosbaya yang luas. Hal ini tentu saja menyita waktu dan juga melelahkan. Jangka waktu
semingggu untuk penarikan sepertinya tidaklah cukup. 
Mendengar keluhan sang patih, Raja pun memikirkan cara untuk menarik upeti dengan jangka waktu yang
singkat. Seluruh anggota kerajaan lantas dikumpulkan untuk memusyawarahkan penarikkan upeti. Salah
seorang patih muda lantas mengusulkan bagaimana jika tiap daerah kekuasaan kerajaan Arosbaya di beri
batasan, dan tiap batasan dibebankan kepada seorang patih untuk melakukan penarikan upeti.
Usul itu belum pernah raja dengar sebelumnya dan masuk akal. Raja kemudian setuju dengan pendapat patih
muda itu. Ia lantas kemudian membagi daerahdaerah dengan batasan yang mudah dijangkau. Pembagian
patih, terkait tiap batasan daerah penarikan, juga diselesaikan saat diskusi tersebut. 
Setelah batasan jelas, maka raja lantas menutup diskusi dengan menanyakan apakah masih ada pertanyaan
ataukah keraguan yang ingin disampaikan. Seorang patih sepuh berkata bagaimana andaikata misalnya, ia atau
patih yang lain tersesat atau tertukar dengan daerah batasan lain, dan bagaimana jika daerah tersebut
sebenarnya sudah ditarik upetinya oleh patih lain tetapi karena ia tidak tahu, akhirnya ia atau patih yang tersesat
itu kembali menarik upeti. 
Sambil manggutmanggut, raja lantas berpikir. Pertanyaan itu benar adanya. Bisa jadi seorang patih kesasar ke
daerah kekuasaan patih lain karena tidak ada penanda wilayah. Kalau sampai rakyatnya ditarik upeti dua kali, itu
jelas sebuah kelaliman. 
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jelas sebuah kelaliman. 
Tibatiba sang raja memiliki ide untuk memberikan nama dari tiaptiap daerah batasan tersebut sehingga tidak
akan terjadi kejadian seperti itu. Tiap daerah akan ditunjuk Kaimasnya (sebutan lama kepada kepala desa).
Tugas Kaimas adalah sebagai tangan kanan patih dalam memungut upeti. Setiap bulan tertentu, hasil
penggalangan upeti harus dikumpulkan di rumah Kaimas dan lantas akan di data setiap penduduk yang
membayar upeti. Jika ada penduduk yang tidak membayar upeti, maka masalah ini akan di urus oleh Kaimas
masingmasing sebelum di laporkan kepada patih kerajaan. Kaimas akan mendatangi rumah penduduk yang
tidak membayar upeti dan akan menanyakan sebabnya. Kaimas juga memiliki kewajiban untuk membertahukan
kepada penunggak upeti untuk datang ke rumah Kaimas dan menjelaskan alasan penunggakan itu kepada patih
raja secara langsung. Ide sang raja itu diterima oleh semuanya. Karenanya, keesokan harinya, raja disertai
beberapa patih pilihan akan mulai berkeliling untuk memberikan nama pada daerahdaerah yang menjadi
kekuasaannya ((Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2016) dengan judul
Mortéka dâri Madhurâ: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Bangkalan. Sidoarjo: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa Timur).

Penguatan Karakter Gemar Musyawarah
Sejak jaman dahulu, elemen primordial yang selalu muncul dalam interaksi sosial Masyarakat Madura adalah
ikatan kekerabatan. Dalam masyarakat Madura, ikatan kekerabatan terbentuk melalui garis keturunan, baik dari
keluarga berdasarkan garis ayah maupun garis ibu. Pada umumnya, ikatan kekerabatan antar sesama anggota
keluarga lebih erat dari garis keturunan ayah sehingga cenderung

"mendominasi"
. Ikatan kekerabatan orang Madura mencakup sampai empat generasi ke atas dan ke bawah dari orang Madura.
Sistem kekerabatan masyarakat Madura mengenal tiga kategori sanak keluarga yaitu tarétan dâlem (saudara
dalam), tarétan semma' (saudara dekat) dan tarétan jhâu (saudara jauh). Di luar ketiga kategori ini disebut
sebagai oréng lowar (orang luar) atau bukan saudara (Wiyata: 2002). Dalam kenyataannya, meskipun
seseorang sudah dianggap sebagai oréng lowar tetapi bisa jadi hubungan persaudaraannya lebih akrab
daripada kerabat inti, misalnya karena adanya ikatan perkawinan 
Hubungan sosial yang sangat akrab ini terkadang melibatkan orangorang di luar lingkungan kerabat tanpa
memperhatikan asalusul kelompok etnik. Hubungan sosial ini biasanya terjadi karena adanya faktor kesamaan
kepentingan di bidang ekonomi dan politik. Bila kualitas hubungan sampai mencapai tingkatan yang sangat
akrab, orangorang di luar lingkungan kerabat akan dianggap dan diperlakukan sebagai tarétan. Dalam konteks
ini, unsur kekerabatan orang Madura mengandung makna inklusivitas sehingga memberi ruang bagi
terwujudnya integrasi sosial dengan kelompok etnik lain. Sebaliknya, ada kalanya tarétan justru dianggap dan
diperlakukan sebagai oréng jika kualitas hubungan kekerabatannya sangat rendah, misalnya karena adanya
perselisihan tentang harta warisan. 
Sebagai makhluk sosial, setiap masyarakat Madura saling berhubungan dan saling bergantung satu dengan
yang lainnya. Masyarakat Madura memerlukan musyawarah dalam kehidupan mereka. Musyawarah adalah
pembahasan tentang sesuatu hal secara bersamasama untuk mencapai keputusan yang disepakati oleh orang
banyak.

Musyawarah juga berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk
mencapai mufakat atau kesepakatan. Dengan kata lain, musyawarah adalah pembahasan bersama suatu
masalah guna mencapai keputusan. Sedangkan mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil
musyawarah.

Dalam kehidupan bermasyarakat, orang Madura tidak diperkenankan mengambil keputusan secara sepihak.
Dalam pergaulan hidup antarmasyarakat Madura, munculnya perbedaan pendapat adalah merupakan suatu hal

yang lumrah dan wajar. Perbedaan pendapat tersebut kadang berubah memanas dan berujung pada
pertengkaran. Terkadang pertengkaran tersebut melibatkan dua orang atau dua keluarga besar, bahkan sering
juga melibatkan dua penduduk desa. Pertengkaran inilah yang disebut pertengkaran besar yang biasanya
berujung pada Carok.
Kondisi yang memicu pertengkaran besar biasanya adalah sesuatu hal yang besar pula seperti perebutan
kedudukan, perselingkuhan, perebutan tanah. Jika pertengkaran besar terjadi, orang Madura akan bersikap é
témbhâng a poté mata ango' a poté tolang (daripada putih mata lebih baik putih tulang) yang artinya, lebih baik
mati berkalang tanah daripada menanggung malu. Jika pertengkara besar terjadi dan berujung Carok, dendam
turun temurun selama bertahuntahun serta balas membalas membunuh bisa saja terjadi.
Tidak semua orang Madura berani melakukan Carok. Mereka yang beranilah yang akan melakukannya.
Terkadang, dijumpai ada seseorang yang melakukan Carok bukan karena ia memiliki masalah dengan
seseorang yang diajaknya Carok, namun ia melakukannya karena untuk menyelamatkan nama baik keluarga.
Orangorang pemberani dari keluarga ini yang diberi label orang Blâtér. Dulunya tiap keluarga pasti memiliki satu
Blâtér. Jika tidak ada, maka satu kampung pasti memilikinya. 
Dalam rangka mereduksi Carok maka kaum Blâtéran berkumpul bersama dalam tujuan untuk bermusyawarah
yakni yang dikenal dengan Oto'oto'. Budaya ini pada awal berdirinya merupakan cara para Blâtér Madura untuk
mengurangi pembunuhan dalam Carok antar para Blâtér. Oto'oto' adalah sejenis kumpulkumpul atau
perkumpulan dalam rangka mengumpulkan saudara satu kampung yang diisi dengan acara saling membantu
satu dengan yang lain lewat sumbangan duit semacam arisan yang merupakan pengikat dari kumpulan ini.
Pada awalnya budaya ini cukup efektif dan mampu meredam Carok. Karena apabila terjadi

Carok antara satu dengan yang lain, atau antara desa satu dengan yang lain,
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Carok antara satu dengan yang lain, atau antara desa satu dengan yang lain,
maka masingmasing sesepuh Blâtéran dari Oto'oto' tersebut akan berkumpul dan bermusyawarah untuk
mencari penyelesaian soal Carok tersebut. Manfaat kegiatan inipun banyak dirasakan.
Secara umum, Oto'

oto' memiliki dua tujuan mendasar, yakni mengakrabkan sesama anggotanya serta memenuhi motif ekonomi.
Hanya saja motif mana dari kedua motif tersebut yang lebih dominan pada tiaptiap kelompok
Oto'oto' akan

berbeda. Pada awal perkembangannya, Oto'oto' (yang secara harafiah artinya: kacang, yakni makanan ringan
yanq selalu disuguhkan setiap kali diadakan pertemuan kelompok orangorang Madura) adalah perkumpulan
yang bertujuan untuk menguatkan ikatan kekerabatan dan ikatan persaudaraan antar sesama.
Niatan awalnya adalah mengumpulkan saudara dan sanak famili

yang 
Di dalam pertemuanpertemuan Oto'oto' tersebut, selain dilakukannya saling tukar pikiran mengenai berbagai
hal, saling berbagi perasaan, saling bersilaturahmi, juga muncul motif lain yaitu untuk saling membantu antar
sesama yang hadir, utamanya dalam masalah ekonomi. Pada awalnya, semula sumbangan dari masing
masing yang hadir bersifat sukarela sesuai dengan kemampuan masingmasing untuk kemudian disimpan oleh
koordinator perkumpulan atau orang yang ditunjuk sebagai pemegang uang untuk mencatatnya dalam sebuah
buku untuk kemudian diberikan dan atau dipinjamkan kepada angaota kelompok yang paling membutuhkan.

Sayangnya kegiatan ini kemudian bergeser dari semula menjadi solusi dari permasalahan masyarakat Madura,
menjadi penyebab dari adanya Carok. Ini biasanya disebabkan karena adanya masalah hutang piutang. Dalam
beberapa kasus, dijumpai penyebabnya adalah anggota Oto'oto' yang secara ekonomi berada di bawah garis
kemiskinan, tidak mampu membayar iuran dan mangkir untuk membayar. Padahal, anggota ini sebelumnya
telah mengadakan acara dan disumbang oleh anggota yang lain. Anggota yang mangkir ini dicap sebagai orang
yang tidak tahu adat dan tata karma dan kemudian diburu oleh anggota yang lain.
Dalam beberapa kasus, anggota yang mangkir ini bahkan kabur menjadi TKI untuk menghindari pengejaran dan
mencari dana untuk membayar iuran. Yang menjadi masalah adalah, sang sesepuh yang mestinya bertindak
sebagai penengah, ikutikutan memburu anggota yang mangkir tersebut. Inilah yang kemudian menyebabkan
masalah lain muncul. Perkumpulan tersebut bukannya tampil menjadi sebuah ajang penengah dan penyelesai
masalah, namun kini justru malah sebaliknya menambah permasalahan baru.
Dari apa yang dipaparkan di atas, pada dasarnya kita dapat melihat bahwa masyarakat Madura memiliki
kedekatan hubungan dengan apa yang disebut musyawarah. Mereka telah berkalikali melakukannya dan
bahkan banyak diantaranya diformilkan dalam bentuk komunitas yang disebut oto'oto.' Kedekatan pada
musyawarah ini dapat dijadikan modal utama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan jauh dari
masalah.
Untuk mewujudkannya, masyarakat Madura harus kembali dingingatkan tentang fitrah dari musyawarah. Bahwa
pada intinya, musyawarah yang mereka lakukan, termasuk di antaranya dalam oto'oto' sematamata adalah
bukan untuk motif ekonomi

belaka. Yang dimaksud musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah,
sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama antar masyarakat Madura, bukan untuk
menimbulkan masalah bagi orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan
dilakukan untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi.
Masyarakat Madura juga harus disadarkan bahwa dalam proses musyawarah, pendapat dari peserta
musyawarah pasti akan banyak bermunculan. Pendapat tersebut bisa saja berbedabeda bahkan saling
bertentangan.
Pertentangan inilah yang harus diminimalisir karena biasanya, Carok muncul dari pertentangan yang tidak
dikelola dengan baik. 
Masyarakaat Madura harus diberikan pemahaman

bahwa apabila kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu sudah bukan lagi milik dari pihak yang
mengusulkan namun telah menjadi milik bersama. Keputusan tersebut harus dipatuhi dan dan dilaksanakan
bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. 
Setelah keputusan didapat dari hasil musyawarah, maka peserta musyawarah atau seluruh warga harus
mentaati dan melaksanakan keputusan tersebut dengan sepenuh hati dan tanggung jawab. Selain itu pula
setiap peserta musyawarah itu punya kewajiban yang sama mentaati semua keputusan yang diputuskan
bersama dan juga menanggung semua resiko dari keputusan yang telah ditetapkan bersama.
Suatu masalah akan dapat terpecahkan apabila setiap peserta musyawarah mau mengeluarkan pendapat,
usul, maupun saran. Tanpa saran maupun usul yang dikeluarkan oleh para peserta musyawarah, maka
musyawarah tidak akan mungkin dapat tercapai dalam arti masalah tidak akan mungkin dapat terpecahkan

Meski terkesan sederhana, namun jika berkaitan dengan kepentingan bersama, langkah musyawaraah adalah
yang terbaik untuk mendapatkan solusi yang baik untuk segala permasalahan yang dihadapi masyarakat
Madura. Kekeluargaan harus menjadi asas tertinggi dari musyawarah mufakat yang menjadi dasar dari
pelaksanaannya dan tidak boleh dipisahkan darinya. Hal ini mendasari pentingnya komunikasi yang efektif dan
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pelaksanaannya dan tidak boleh dipisahkan darinya. Hal ini mendasari pentingnya komunikasi yang efektif dan
bermartabat dalam menyampaikan pendapat kepada forum musyawarah. Jika semua peserta musyawarah
menggunakan asas kekeluargaan, maka akan mudah dicapai suatu mufakat untuk menentukan solusi dari
masalah yang dihadapi. Jika ini semua dapat dilaksanakan secara konsekuen dalam masyarakat Madura,
stereotipe yang menyebutkan orang Madura sebagai orang yang temperamental dan lebih mengutamakan
emosi daripada musyawarah pastinya tidak akan ada lagi.

8
ORANG MADURA 
DAN KONSEPSINYA AKAN KEKUATAN BATIN 

M
embangun masyarakat Madura, dibutuhkan tidak hanya membangun ekonomi, teknik bertahan hidup, kekuatan
dan pertahanan, namun juga membangun jiwanya. Keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan
pada jiwa yang besar tidak akan mungkin dapat mencapai segala tujuan yang dinginkan masyarakat. 
Jika kita belajar pada pengalaman para tokohtokoh Madura masa lampau, maka kita dapat menemukan banyak
sekali fakta bahwa kekuataan terdahsyat seorang manusia Madura justru tidak terletak pada kekuatan fisiknya
yang ditandai dengan tubuhnya yang kekar berotot dan suaranya yang menggelagar mengancam. Namun lebih
kepada kekuatan batinnya.
Orang yang sedang mengalami gangguan jiwa otomatis kehilangan kekuatannya. Baik manusia maupun
masyarakat Madura, jika kehilangan jiwanya, pasti kekuatannya jadi lumpuh dan mudah ditaklukan. Tapi, jika
mereka mampu menemukan kembali kemurnian jiwanya yang hilang, yang kemudian menjadi jati dirinya, maka
kekuatan energi di dalam dirinya akan kembali muncul dan memancar.
Kekuatan otot sesungguhnya adalah kekuatan yang paling

"kasar"
dan paling lemah. Meskipun fisik seseorang telihat kekar dan kuat, tetap saja pasti akan kalah dengan
seseorang yang memiliki jiwa yang sangat besar dan kuat. Jiwa yang besar dan kuat akan mampu menyerap,
mengelola dan membentuk

"energi"
yang mengubah sebuah keadaan sosial masyarakat Madura.
Konsep medan jiwa yang membentuk energi digambarkan secara filosofis di dalam banyak cerita rakyat Madura.
'Energi' ini digambarkan sebagai sebuah medan tenaga yang tercipta dari semua makhluk hidup yang ada di
dalam diri kita maupun di sekitar kita. Dalam legendalegenda yang ada di Madura Barat, dapat dikenali sebuah
pola bahwa tokoh yang menjadi pusat jalannya cerita sebelum mereka melakukan halhal yang besar
dikemudian hari, terlebih dahulu harus melalui proses panjang secara spiritual yang dikenal sebagai bertapa
atau bertirakat. Laku spiritual ini dijalani dalam rangka menyiapkan bekal jiwanya untuk menghadapi tantangan
tantangan besar di masa datang. 
Adapun tokohtokoh yang mengalami fase pertapaan atau tirakat ini adalah: Bendoro Gung dalam kisah

"Mortéka dâri Madhurâ: Cerita Rakyat Gunung Geger dan Asal Muasal Kata Madura,"
Ambami dalam Kisah

"Asal Usul Pasarean Aeng Mata Ebhu dan Desa Buduran,"
Ké' Lésap dalam kisah

"Asal Usul Bangkalan,"
Kyai Sulaiman dalam Kisah

"Asal Usul Mengapa Warga Trogan Tidak Makan Mondung dan Warga Berbelluk Menjadi Pengrajin Lencak,"
Pemuda dalam kisah

"Asa Usul Desa Nagasareh,"
serta Bhuju' Buddih dalam kisah

"Asal Usul Desa Bapelle."

Pertapaan Bendoro Gung 
Kisah pertama yang menunjukkan proses metamorphosis penguatan batin ini ada dalam kisah
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"Mortéka dâri Madhurâ: Cerita Rakyat Gunung Geger dan Asal Muasal Kata Madura."
Dikisahkan bahwa berita rencana penyerangan Raja Medang Kamulan kepada Pangeran Segoro, anaknya,
didengar oleh Bendoro Gung yang pada waktu itu sedang melakukan pertapaan di Gunung Geger. Ia
mendengarnya melalui suarasuara gaib dari angin yang mendesir di sekitar pertapaannya. Dengan tergesa
gesa ia turun gunung dan melarang putranya berperang. Ia merasa takut, bukan karena Raden Segoro akan
gugur, tetapi ia takut kesaktian Raden Segoro akan menghancurkan kakek Raden Segoro sendiri. Dengan
lembut, ia menenangkan anaknya yang gagah dan memberikan pengertian. Ki Polengpun juga memberikan
pertimbangan yang sama bahwa tidak etis memang berperang melawan kakeknya sendiri. Untuk menghindari
konflik, merekapun berjalan ke utara menjauh dari tempat tinggal mereka agar tidak ditemukan oleh tentara
kerajaan Medang Kamulan.
Rombongan Raden Segoro berjalan ke utara melewati bukit dan pepohonan. Di sebuah hutan lebat, yang di
tengahnya di belah oleh sungai yang banyak ditumbuhi pohon Nipah, atau tempat yang sekarang kita kenal
sebagai Hutan Nepa, Raden Segoro dan rombongan berhenti. Raden Segoro dan Bendoro Gung merasa tempat
itu cukup aman dari kejaran pasukan kerajaan Medang Kamulan. Di tempat tersebut mereka lalu membangun
pemukiman. 
Pemukimanpun telah dibangun. Tetapi hati Bendoro Gung masih belum tenang. Untuk menenangkan dirinya, ia
mulai melanjutkan pertapaannya yang sempat terhenti di Gunung Geger. Ki Poleng dan Raden Segoropun
mengikuti apa yang dilakukan Bendoro Gung. Atas kuatnya keinginan mereka bertiga untuk dapat menghindar
dari kejaran pasukan Raja Medang Kamulan, Sang Maha Kuasa akhirnya mengabulkan doa mereka bertiga.
Beberapa saat setelah mereka bertapa, secara ajaib mereka bertiga menghilang dan prajurit yang mengiringi
Raden Segoro dari Medang Kamulan berubah jadi kera. Konon itulah asal muasal kerakera yang banyak
berada di desa Nepa sekarang ini (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul
(2016) dengan judul Mortéka dâri Madhurâ: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Bangkalan.
Sidoarjo: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai
Bahasa Jawa Timur).
.
Pertapaan Ambami 
Kisah kedua tentang penyucian batin ini ada dalam cerita

"Asal Usul Pasarean Aeng Mata Ebhu dan Desa Buduran,"
Dikisahkan bahwa disebabkan karena Madura sering ditinggal, maka Pangeran Cakraningrat memasrahkan
pemerintahan Madura kepada istrinya. Dengan demikian, pelaksana pemerintahan seharihari adalah permaisuri
Syarifah Ambami. Selain kepemimpinannya, Rato Ébhu juga dikenal karena figurnya yang dianggap sebagai
wanita yang taat dan patuh pada semua perintah suaminya. Figur Ratu yang taat ini didapat masyarakat setelah
mereka melihat bahwa Rato Ébhu dalam mengisi waktu kosongnya, selalu melakukan pertapaan di sebuah
bukit, di sebuah tempat yang kita kenal sekarang bernama Arosbaya. 
Selama dalam pertapaannya, Rato Ébhu senantiasa memohon agar suaminya yang bertugas di Mataram selalu
diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalani kewajibannya sebagai Abdi Negara. Tidak hanya itu, ia juga
selalu mendoakan agar Madura selalu berada dalam kondisi yang tenang dan tidak ada pergolakan. Di dalam
doanya, terselip kekhawatiran. Ia takut apa yang telah ia capai selama ini dapat rusak manakala pemerintahan
dipegang oleh orang lain, bukan dari keturunannya. Karenanya, disamping dua doa tadi, Rato Ébhu juga
senantiasa memohon kepada Allah SWT agar keturunannya kelak, bisa menjadi pucuk pimpinan pemerintahan
di Madura. Ia juga berharap agar pimpinan pemerintahan Madura di masa yang akan datang selalu dijabat oleh
keturunannya hingga tujuh generasi. 
Konon, menurut cerita yang dihembuskan masyarakat setempat tentang pertapaan Ratho Ebhu, Rato Ébhu
dikabarkan bertemu dengan Nabi Khidir. Dari pertemuan tersebut ia mendapatkan wangsit bahwa
permohonannya kepada Tuhan Maha Kuasa dikabulkan. Rato Ebu merasa senang sekali mendengar berita
tersebut (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2016) dengan judul Mortéka
dâri Madhurâ: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Bangkalan. Sidoarjo: Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa Timur).
.
Pertapaan Ké' Lésap 
Dalam kisah

"Asal Usul Bangkalan,"
ditemukan pula kegiatan penyucian batin ini. Dikisahkan bahwa kondisi Madura Barat yang semakin tidak
kondusif pada kehadirannya menyebabkan Ké' Lésap meninggalkan tempatnya bernaung selama ini untuk
mengajar ngaji (di keraton Bangkalan) dan memilih berpetualang ke daerah timur Madura dengan diiringi oleh
beberapa orang yang setia padanya. Ia akhirnya bersama pengiringnya dengan tenang mencari tempat aman
yang jauh dari jangkauan prajurit Madura Barat. Ke Lésap melabuhkan pilihannya pada sebuah tempat di lereng
gunung Pajuddan, di daerah Kewedanan GulukGuluk, Sumenep. Di tempat yang baru ini, sekian bulan lamanya
ia tidak keluar, hanya bertirakat saja pada Tuhan. Ia menyatukan dirinya dengan Yang Maha Pencipta, dengan
melupakan makan, minum, dan tidur. 
Tuhan mengabulkan permohonan orangorang yang senantiasa mendekatkan diri kepadaNya. Demikian juga
kepada Ké' Lésap . Atas ibadahnya yang tekun, Tuhan menganugerahinya kekuatan batin yang luar biasa.
Selain itu, ia memperoleh senjata ampuh sejenis celurit kecil yang di namakan Kodhi' Crangcang. Tirakatnya
juga meningkatkan indranya akan alam sekitar. Kepekaan itulah yang kemudian menjadikan Lésap menjadi
mampu mengobati orang sakit (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2016)
dengan judul Mortéka dâri Madhurâ: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Bangkalan. Sidoarjo:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa
Timur).
. 
Pertapaan Kyai Sulaiman 
Kisah keempat tentang penyucian batin ini bertutur tentang pengalaman rohani seorang kyai yang bernama
Balipoh. Dikisahkan bahwa Kyai Sulaiman atau yang lebih di kenal sebagai Balipoh adalah seorang ulama atau
tokoh agama yang senang bertirakat dan melakukan banyak perjalanan dalam rangka mensucikan hati dan lebih
memahami kebesaran ciptaan Tuhan yang ada di dunia. Balipoh selalu asyik dalam beribadah terutama di
tempattempat yang disukainya. Salah satu tempat favoritnya dalam beribadah dan mengagungkan Asma Allah
adalah Situs Batu Layar yang ada di desa Martajasah. 
Suatu ketika, Balipoh melakukan kegemarannya bertirakat di Batu Layar. Batu ini ada di pantai sisi utara
MartajasahBangkalan dengan posisi hampir berada di tengah laut. Karena posisinya yang lepas dari pantai,
batu ini ketika laut pasang dikelilingi oleh air laut yang bergelombang. Karena bertirakat di lepas pantai, tubuh
Balipoh selalu terkena panas bila cuaca cerah, keanginan bila malam, dan basah kuyup bila hujan. Namun
kondisi ini tidak menyurutkan Balipoh untuk tetap melanjutkan tirakatnya.
Tirakat kali ini rencananya akan dilaksanakan Balipoh selama dua puluh satu hari. Hari pertama hingga hari
keduapuluh, dapat dilalui Balipoh dengan baik. Pada hari terakhir, yaitu pada hari keduapuluh satu, ia
menjumpai sesosok ikan raksasa sebesar kapal mendekatinya dengan cepat. Ikan ini adalah jelmaan dari jin
yang merasa terganggu oleh tirakat dari Balipoh. Mulut ikan ini membuka lebar bermaksud menelan tubuhnya
beserta batu layar tempatnya bertirakat. Balipoh pasrah akan hal ini dan menyerahkan semuanya pada Allah. Ia
yakin, jika Allah berkehendak, maka ia akan selamat dari makhluk mengerikan itu. Jika tidak, apa mau dikata, ia
siap ditelannya hiduphidup.
Kepasrahan Balipoh ternyata dilihat oleh Allah. Sewaktu ikan raksasa itu hampir menelannya, tibatiba
muncullah ikan besar lainnya yang berbentuk Ikan Mondung (Hiu) menubruk ikan raksasa itu sehingga menjauh
dari Balipoh. Tubrukan dua ikan besar tersebut menciptakan gelombang air besar yang membasahi sekujur
tubuh Balipoh. Dua ikan tersebut lantas berkelahi di hadapan Balipoh dan terlihat bahwa ikan yang telah
menyelamatkan nyawanya dengan menubrukkan dirinya pada ikan raksasa tadi berada dalam kondisi terdesak.
Pantas saja Mondung terdesak, ukuran tubuh lawannya jauh lebih besar. 
Mengetahui bahwa Mondung akan kalah, tibatiba secara ajaib, ikan itu berinisiatif mengajak Balipoh berbicara.
Mondung itu berbicara dengan menggunakan bahasa yanag dimengerti oleh Balipoh yaitu bahasa manusia. Ikan
itu berkata akan menolong Balipoh dan meminta Balipoh naik ke punggungnya. Karena tidak punya pilihan,
Balipoh yang sebenarnya agak ragu akhirnya menjatuhkan tubuhnya memeluk tubuh besar Si Mondung. 
Dengan cepat, Mondung kemudian balik badan dan menghindar dari serangan ikan raksasa. Meskipun tubuhnya
lebih kecil, dalam urusan kegesitan, Mondung ternyata berada di atas si ikan raksasa. Tidak berapa lama,

Mondung dan Balipoh telah meninggalkan Batu Layar dan berenang menuju utara. Dalam perjalanan, Mondung
itu lantas menceritakan siapa sebenarnya ikan raksasa tadi. Disebutkan bahwa ikan tersebut adalah raja
penguasa Jin yang merasa tersaingi oleh Balipoh karena mampu melakukan tirakat selama duapuluh satu hari
lamanya di Batu Layar. Raja Penguasa jin itu tidak senang pada Balipoh dan bermaksud memakannya agar ia
tidak memiliki saingan.
Beberapa puluh menit berlalu, Mondung tersebut telah sampai di sebuah tempat yang menurutnya cukup aman
dari kejaran ikan raksasa. Tempat itu tidak begitu jauh dari Klampis tepatnya di desa Tolbuk. Balipoh diturunkan
di tempat itu. Kelak tempat penurunan Balipoh ini dikenal sebagai Tanjung Mondung/Modung. Sebagai ucapan
terimakasih Balipoh pada Si Mondung, Balipoh lantas bersumpah, kelak ia dan anak keturunannya tidak akan
memakan Mondung dan sejenisnya, dan jika ada yang melanggar, anak keturunannya akan diserang oleh
berbagai macam penyakit (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2016)
dengan judul Mortéka dâri Madhurâ: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Bangkalan. Sidoarjo:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa
Timur).
.
Pertapaan Pemuda Nagasareh
Fenomena orang Madura bertapa selanjutnya ada dalam kisah

"asal usul Desa Nagasareh"
Dikisahkan bahwa dahulu kala, di sebuah daerah yang sekarang kita kenal sebagai Sampang, hiduplah seorang
pemuda yang memiliki minat luar biasa dalam bertapa. Pemuda ini gemar mencari ilmuilmu batin untuk
menenangkan hatinya yang seringkali tidak bisa ia kendalikan
Suatu ketika, pemuda ini memohon ijin kepada orang tuanya untuk pergi bertapa. Pemuda ini tidak menyebutkan
dimana ia akan bertapa. Ia hanya mengatakan, bahwa ia akan melakukan pertapaan selama 21 hari lamanya.
Jika ia kembali sebelum hari ke21, itu berarti ia gagal. Jika ia tidak kembali setelah hari ke22, maka itu berarti
ia telah mati dan tidak perlu dicari. Kedua orang tuanya melepasnya dengan perasaan yang tidak menentu.
Pada hari ke22, pemuda itu masih belum menampakkan diri di desa. Orang tuanyapun menjadi cemas. Mereka
ingat akan pesan pemuda tadi, dan karenanya, mereka minta tolong pada para warga yang lain untuk membantu
melakukan pencarian, Hingga hari ke22 lewat, tidak satupun kabar tentang pemuda itu tiba.
Orang tua pemuda itu lantas memasrahkan semuanya pada Tuhan. Rasa pesimis menghantui pikiran mereka
akan keberadaan dan hidupnya pemuda itu. Meskipun orang tua itu yakin pemuda itu tidak akan kembali, namun
hati kecil mereka mengatakan bahwa pemuda itu belum mati. Bagi mereka, tidak ada sedikitpun perasaan
bahwa Sang Pemuda telah meninggalkan dunia untuk selamanya. Yang ada dalam pikiran mereka, pemuda itu
hanya bermain di luar sana, dan suatu ketika pasti kembali. Masyarakatpun mencoba menyadarkan kedua orang
tua tersebut untuk melepas anaknya, dan merelakan anaknya meninggal, tetapi dihibur seperti itu, mereka
menjadi marah. Mereka berkata bahwa anak mereka baikbaik saja. 
Suatu hari, ayah dari pemuda itu mendapat mimpi yang aneh. Ia bermimpi bahwa anaknya sedang berada di
tengah hutan yang jauh tempatnya. Mimpi itu ia ceritakan pada para warga dan meminta mereka untuk
membantunya menemukan anaknya. Permintaan itu tidak ada yang menanggapi karena mimpi itu mereka
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membantunya menemukan anaknya. Permintaan itu tidak ada yang menanggapi karena mimpi itu mereka
anggap hanyalah mimpi biasa. Itu hanyalah sebuah halusinasi yang muncul dalam tidur. Mereka telah lama
membantu melakukan pencarian ke berbagai daerah, tetapi pemuda itu tidak kunjung ketemu. Karena tidak ada
yang mau secara sukarela membantunya, maka iapun memutuskan berangkat sendiri.
Merasa kasihan atas nasib kedua orang tua pemuda tersebut, terutama nasib sang ayah yang sedang
kebingungan, kepala desa lantas mengutus dua orang aparat desa untuk membantu Sang Ayah mencari
anaknya. Dikirimnya dua orang membantu mencari, selain untuk memastikan bahwa Sang Ayah aman di jalan,
juga untuk berjagajaga, siapa tahu mimpi itu benar dan harus menghadapi kemungkinan bahwa pemuda itu
telah mati dan mereka harus kembali dengan membawa jenazah Sang Pemuda. 
Berangkatlah mereka menuju ke tempat yang sama. Namun apa daya, anak yang dicaricari sedari kemarin
tetap tak ditemukan. Mereka hanya kembali menjumpai kayu tua yang ditumbuhi jamur dan lumut. Terlihat
kekecewaan yang besar di wajah Sang Ayah. 
Sang Ayah sepertinya tidak mau kali ini pulang dengan tangan hampa. Ia lantas mencoba menghibur diri dengan
melakukan tindakan yang menurut dua orang pengantar tadi sangatkal aneh. Kayu yang telah ditumbuhi banyak
jamur itu pun dibawa Sang Ayah pulang. Kali pertama Sang Ayah memutuskan membawa pulang Kayu tersebut,
mendapat tentangan keras dari dua pengantarnya. Keduanya menganggap kayu itu dapat memperlambat jalan
mereka pulang. Namun Sang Ayah bersikeras untuk membawa kayu itu. 
Sesampainya mereka di desa, Kepala Desa beserta kepala desa rupanya telah menunggu kedatangan mereka
bertiga. Mengetahui bahwa Sang Ayah tidak membawa pemuda anaknya malah membawa kayu yang telah tua,
warga desapun heboh, Merekapun kasakkusuk dan menganggap Sang Ayah telah gila. Ia biarkan saja warga
desa memperlakukan dia sesukanya. Ia berjalan menuju rumahnya untuk bertemu istrinya dan mengajaknya
menuju sungai tepat di sebelah timur rumah mereka. 
Di sungai yang mengalir cukup deras, kayu berlumut dan berjamur itu mereka cuci. Warga desa yang masih
penasaran dengan tingkah laku keduanya lantas ikut mendekat melihat apa yang dilakukan keduanya. Di sungai
itu, kayu itu mereka bersihkan. Jamur dan lumut yang menutupinya mereka kelupas. Lama mereka melakukan
hal itu hingga tidak terlihat lagi jamur maupun yang lumut yang menutupi kayu itu. Ketika semuanya bersih,
mulailah terlihat sesosok manusia yang lamakelamaan kembali bernyawa. Sosok itu merupakan anak yang
mereka cari, sang pemuda yang hilang (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul
(2017a) dengan judul Mastéka dâri Sampang: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Sampang.

Yogyakarta: LKiS).

Pertapaan Bhuju' Buddih dalam Kisah Asal Usul Desa Bapelle
Kisah selanjutnya yang bertutur tentang kegiatan bertapa ada dalam legenda

"asai usul Desa Bapelle."
Legenda ini menuturkan tentang pengalaman Bhuju' Buddih dalam bertapa dan koleganya yang sabar yaitu
Bhuju' Taneh. Dikisahkan bahwa pada jaman dahulu, hiduplah seorang pertapa perempuan luar biasa yang
bernama Bhuju' Buddih. Perempuan ini dikenal memiliki banyak kelebihan utamanya kelebihan dalam
berkonsentrasi dan berpuasa. 
Suatu ketika Bhuju' Buddih kembali melakukan pertapaannya. Ia pergi ke sebuah gua dan bertapa di tempat itu
selama tujuh tahun lamanya. Selama tujuh tahun, ia terus memusatkan pikiran pada Yang Maha kuasa tanpa
memikirkan kondisi fisiknya. Baginya, selama kondisi spiritualnya bagus, tanpa makan dan minumpun, ia bisa
bertahan hidup.
Setelah tujuh tahun berlalu, Bhuju' Buddih menyelesaikan pertapaannya. Ketika ia membuka mata, ia merasa
terkejut karena di depannya berdiri dengan garang seekor raja harimau yang sangat besar. Harimau itu berkata
bahwa ia telah menunggu Bhuju' Buddih selama beberapa bulan untuk memakannya. Ia tidak dapat memakan
Bhuju' Buddih ketika Bhuju' Buddih masih dalam kondisi bertapa.
Bhuju' Buddih dengan tenang berkata pada harimau bahwa ia telah salah memilih mangsanya. Tubuh Bhuju'
Buddih demikian kurus, dan tentu saja tidak akan mungkin mengenyangkan perutnya. Selain itu, tulangtulang
Bhuju' Buddih demikian keras dan tajam. Bisa jadi, tulangtulangnya akan menusuk rongga mulutnya. 
Bhuju' Buddih juga berkata, jika harimau itu mau, ia bisa memakan sepupunya. Sepupunya itu bernama Bhuju'
Taneh yang tinggal di Margajateh. Ia seorang lakilaki yang gemuk dan dagingnya pasti sangat empuk untuk
dimakan harimau tersebut. Sepupunya itu kerjanya memang makan, tidur, makan tidur, demikian seterusnya.
Harimau tersebut tertarik mendengar cerita Bhuju' Buddih. Iapun melepas Bhuju' Buddih dengan syarat, ia harus
dapat membawa sepupunya itu ke hadapan harimau. Bhuju' Buddihpun menyanggupi itu dan meminta harimau
bersabar karena ia akan pulang terlebih dahulu untuk menjemput sepupunya itu.
Tidak beberapa lama kemudian, Bhuju' Buddih datang membawa sepupunya yang gemuk itu. Melihat tubuh
sepupu Bhuju' Buddih, meneteslah air liur dari mulutnya. Iapun bersiap untuk menerkam.
Sebelum harimau menerkam, Bhuju' Taneh berkata pada harimau bahwa ia akan berpasrah diri untuk dimakan
harimau dengan catatan ia ingin melakukan sesuatu yang paling disukainya untuk terakhir kalinya yaitu makan.
Bhuju' Taneh mengatakan, ia bisa makan yang banyak sekali dan bisa lebih gemuk dari tubuhnya yang
sekarang itu. Jika ia lebih gemuk, pastinya harimau akan merasa puas.
Harimau itu ternyata cukup sabar untuk menahan rasa laparnya. Iapun mengijinkan Bhujhu' Taneh menanam
makanan yang dibutuhkan untuk makanan. Bhuju' Tanehpun lantas menanam makanan yang ia pergunakan
untuk makan. Butuh tujuh tahun untuk dapat menanam semuanya. Setelah tujun tahun berlalu, iapun memanen
tanamantanaman itu. Butuh tujuh tahun lamanya ia melakukannya. Bhuju' Taneh juga butuh tujuh tahun untuk
menampi beras sehingga siap untuk ditanak, tujuh tahun juga untuk mencuci beras itu, tujuh tahun untuk
memasaknya dan tujuh tahun untuk menghabiskan makanan itu. Setelah tujuh tahun menghabiskan makanan
yang ia tanam sekian lamanya, iapun kemudian menghilang (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang
ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2017a) dengan judul Mastéka dâri Sampang: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi
Kabupaten Sampang. Yogyakarta: LKiS).
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Penguatan Karakter Batin
Dari cerita rakyat yang kita lihat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kegiatan penyucian batin seperti
bertapa, bertirakat, puasa hingga berharihari, sangatlah dekat dengan kehidupan masyarakat Madura. Orang
orang Madura jaman dahulu terutama orangorang yang berpengaruh di Madura menjalankan laku kegiatan ini.
Ini selain dianggap sebagai sebuah

"syarat"
untuk memperbaiki tingkat spiritual, juga dipandang sebagai sarana untuk menetralkan pikiran dari halhal jelek
yang dapat merusak kehidupan orang Madura.
Konsep ini sebenarnya dapat diterapkan di masa sekarang oleh Masyarakat Madura dengan bentuk yang lebih
sederhana dan lebih uptodate seperti meditasi, yoga atau lakulaku pembersihan batin lainnya. Bentukbentuk
baru penyucian batin ini perlu diadakan mengingat kondisi sosial masyarakat Madura sangatlah dinamis dan
berkembang dengan pesat. 
Mempertahankan batin pada masa sekarang berkaitan erat dengan fungsi kesadaran. Dalam hal ini, untuk
mengkondisikan batin supaya diam pada saat ini, di sini dan sekarang. Masyarakat Madura membutuhkan
senjata yang ampuh yang senantiasa akan menjaga batin mereka untuk selalu waspada dan sadar dari waktu ke
waktu. Senjata tersebut tiada lain adalah kesadaran atau kewaspadaan Masyarakat Madura.
Melalui kesadaran, Masyarakat Madura akan mampu menjaga pikirannya untuk tidak
lari ke masa silam yang dapat membuatnya teringat bahwa ia memiliki banyak kekurangan, maupun ke masa
yang akan datang yang membuatnya tersadar bahwa ia masih punya banyak tanggungan.
Kesadaran akan menjaga batin Masyarakat Madura untuk selalu berada pada saat ini, di sini dan sekarang.
Meskipun kesadaran telah didefinisikan sebagai kemampuan mengingat termasuk mengingat apa yang telah
dilakukan dan diucapkan pada waktu yang silam, kesadaran berperan sebagai faktor batin yang selalu ingat

terhadap apa yang tengah terjadi di sini dan sekarang kaitannya dengan fenomena batin dan jasmani. Semakin
tajam kesadaran Masyarakat Madura, semakin ia mampu melihat fenomena batin dan jasmani dengan jelas. 
Selain berfungsi sebagai mental pengamat yang mengawasi setiap gerakgerik batin dan jasmani, kesadaran
Masyarakat Madura juga berperan sebagai mental yang mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik.
Kemampuan ini disebabkan karena kesadaran Masyarakat Madura akan selalu diikuti oleh bentuk mental yang
mengetahui. Semakin Masyarakat Madura sadar terhadap masalah yang dihadapi, semakin ia tahu secara jelas
apa yang harus ia lakukan terhadap masalah tersebut. Melalui kesadaran, Masyarakat Madura tahu mana yang
harus dikembangkan dan mana yang harus ditinggalkan. 
Seseorang yang mengembangkan kesadaran mampu mengingat dengan baik apa yang berfaedah dan
apa yang tidak berfaedah, apa yang tercela dan apa yang terpuji, apa yang hina dan apa yang mulia, dan apa
yang kotor dan apa yang murni. Ketika Masyarakat Madura melatih diri dalam pengembangan batin, mereka
harus terus berusaha menjaga keseimbangan batinnya. Mereka harus melatih diri untuk tidak berlebihan dalam
menggunakan usahanya dan juga tidak terlalu lamban. Batin seimbang diibaratkan seperti jalan yang tidak
berbelokbelok yang membantu Masyarakat Madura untuk mencapai destinasi tujuan tanpa hambatan. Tanpa
keseimbangan batin, perkembangan batin Masyarakat Madura akan berhenti atau bahkan mengalami
kemunduran. 
Dalam kondisi demikian, kekuatan kesadaran berfungsi menjaga Masyarakat Madura untuk tidak terjatuh pada
kegelisahan yang disebabkan keyakinan atau usaha atau pengetahuan yang berlebihan. Dengan kekuatan
kesadaran, batin menjadi seimbang, tidak terlalu terburuburu dalam kegelisahan dan juga tidak terlalu malas
atau lamban. Jika semua ini diterapkan, ini akan menyebabkan masyarakat Madura akan memiliki daya saing
bila dibandingkan dengan masyarakat lainnya. 

9
ORANG MADURA 
DAN KEPATUHANNYA PADA KYAI MEREKA 

A

gama Islam dan ulama di Madura memiliki tempat yang khusus dalam kehidupan masyarakat Madura. Sebagai
suatu kelompok etnik, masyarakat Madura memiliki sentimen keagamaan islam yang tinggi. Identitas
keagamaan islam yang kuat di kalangan masyarakat Madura berakar dari proses historis yang panjang. Proses
pengIslaman penduduk lokal mulai meluas dan intensif sejak pertengahan abad ke16 ketika rajaraja lokal di
Madura mulai memeluk agama Islam. 
Sejalan dengan meningkatnya perdagangan antar wilayah pada masa lalu, penyebaran agama islam di Madura
juga meningkat pesat. Daerahdareah Madura yang memiliki perkembangan potensi perdagangan yang cukup
pesat, seperti Sumenep, tumbuh menjadi daerah Islam yang sangat penting jika dibandingkan dengan wilayah
Madura yang lain.
Ulama atau kyai memiliki tempat yang spesifik dalam masyarakat madura, tidak hanya karena proses historis
seperti di atas, tetapi juga didukung oleh struktur pemukiman penduduk yang ada. Kondisikondisi demikian,
kemudian melahirkan organisasi sosial yang bertumpu pada agama dan otoritas ulama. Ulama merupakan
perekat solidaritas dan kegiatan ritual keagamaan, pembangun sentiment kolektif keagamaan, dan penyatu
elemenelemen sosial atau kelompok kekerabatan yang tersebar karena faktorfaktor struktur pemukiman
tersebut. Oleh karena itu, bukan suatu hal yang berlebihan jika ulama atau kyai sebagai pemegang otoritas
keagamaan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan orang Madura.
Di Madura, sebutan untuk ulama adalah Kyai (Kyaé). Seorang Kyai adalah orang yang tinggi pengetahuan
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Di Madura, sebutan untuk ulama adalah Kyai (Kyaé). Seorang Kyai adalah orang yang tinggi pengetahuan
agamanya. Biasanya seorang Kyai, memiliki atau memimpin sebuah pondok pesantren. Tetapi, dapat juga
karena ia memiliki darah keturunan dari seorang Kyai. Sampai saat ini, unsur keturunan itu merupakan faktor
penentu penyebutan seseorang sebagai Kyai. Apalagi faktor keturunan tersebut berkaitan dengan seorang kyai
yang karismatik, maka anakanaknya, secara otomatis, juga akan disebut oleh masyarakat Madura sebagai
Kyai.

Dalam masyarakat madura, kyai paling dihormati dibandingkan dengan golongan sosial yang lain. Kyai
memiliki harta dan penghormatan sosial dari masyarakatnya. Kyai akan lebih dihormati kalau ia memiliki
karisma dan keramat (memiliki ilmu gaib) karena kelebihan ilmu agamanya itu.
Selain itu,

hubungan Kyai dan umatnya sangat dekat. Apa yang dikatakan oleh seorang Kyai niscaya akan diikuti oleh
orang Madura, bahkan kadangkadang tanpa memperhitungkan apakah hal itu baik atau tidak.
Berikut ini adalah beberapa kisah yang menunjukkan penghormatan orang Madura pada Kyai mereka.

Rokip dan Kepatuhannya Pada Kyai
Dikisahkan bahwa pada jaman dahulu, hiduplah sepasang suamiistri yang memiliki anak kembar yang bernama
Nuron dan Rokip. Pasangan suami istri ini ingin agar anak kembarnya menjadi anak yang baik dan kelak dapat

bermanfaat bagi masyarakat. Karenanya, mereka mengirimkan keduanya untuk belajar ilmu agama di sebuah
pondok pimpinan Kyai Marur.
Kedua anak kembar itu memiliki sifat yang bertolak belakang. Nuron adalah anak yang cerdas dan sangat
pandai. Tidak ada anak sebayanya yang mampu mengalahkannya dalam berpikir. Karena kelebihannya inilah, ia
seringkali mendapat pujian. Karena seringkali dipuji, tentu saja ia sangat bangga dengan kecerdasan dan
kepandaian yang dimilikinya. 
Adapun saudara kembarnya yang bernama Rokip, ia mempunyai kemampuan yang biasabiasa saja seperti
anakanak pada umumnya. Bedanya, ia sangat berhatihati dalam melaksanakan sesuatu. Setiap apa yang ia
kerjakan dan akan ia katakan selalu dipikirkannya betulbetul. Akibat kehatihatiannya ini, ia memiliki perangai
yang sopan dan santun kepada sesama.
Suatu ketika, Kyai Marur meminta Nurir dan Rokip menghadap dirinya. Saat keduanya menghadap, Kyai Marur
menyampaikan keinginannya untuk memilih salah satu dari keduanya untuk bertugas menjaga sebuah alat yang
bernama nengcenneng. Nengcenneng ini adalah sejenis alat yang digunakan untuk menandai bahwa pelajaran
akan dimulai atau pelajaran telah selesai. Benda ini sangat lumrah dijumpai digunakan di pondok pada saat itu. 
Sebagai murid yang gila ilmu dan ingin selalu pandai, Nuron kemudian menanyakan kepada Kyai Marur apakah
dengan bertugas menjadi penjaga nengcenneng berarti ia tidak ikut pengajian. Kyai Marur menjawab bahwa di
pondok itu, tradisinya setiap santri yang bertugas memukul nengcenneng pasti tidak ikut pengajian karena
harus memberi tanda pada setiap pergantian jam. Santri itu tidak akan punya kesempatan untuk mengaji dengan
baik karena untuk membunyikan nengceneng butuh waktu yang tidak sedikit.
Mendengar jawaban ini, Nuron meminta maaf dan kemudian menolak permintaan Kyai Marur. Ia beralasan
bahwa tujuannya datang ke pondok Kyai Marur adalah untuk belajar. Sehingga apapun alasannya, ia tidak bisa
meninggalkan pelajaran. 
Kyai Marur paham dengan alasan ini. Iapun kemudian menanyakan kesediaan dari Rokip. Jawaban Rokip
berbeda dari Nuron. Ia menerima tugas dari Kyai Marur tanpa penolakan. Menurutnya, tugas dari guru itu lebih
penting dari dari sekedar belajar. 
Mendengar kesediaan Rokip, Kyai Marur menjadi senang. Ia mengatakan bahwa Rokip sudah dapat melakukan
tugasnya keesokan harinya. Setelah percakapan itu selesai, mereka berdua diminta kembali ke kamar mereka
masingmasing. 
Sejak saat itu Rokip sering tidak ikut pengajian karena harus menjaga nengcenneng. Karena pada dasarnya ia
adalah anak yang berhatihati, ia mampu mengatur waktu pengajian dengan tepat dan mampu melaksanakan
kepercayaan yang diberikan Kyai Masrur padanya dengan penuh tanggung jawab. Atas kenyataan ini, Kyai
Masrur semakin senang kepada Rokip. Setiap kali ada kesempatan atau pertemuan dengan para santri, nama
Rokip selalu disebutsebut oleh Kyai Masrur di depan santrisantri yang lain sebagai contoh anak yang amanah
(Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul & Hani'ah (2017b) dengan judul Arya
dâri Songennep: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Sumenep. Yogyakarta: LKiS).

Abdul Jabbar dan Kepatuhannya Pada Kyai
Masa muda Syekh Abdul Jabbar dilaluinya dengan cara yang istimewa dan penuh cerita. Abdul Jabbar muda
berguru pada seorang pemuka agama yang memiliki karomah yaitu Raden Kabul atau yang biasa disebut
sebagai Bujuk Aji Gunung Sampang. Ia berguru kepada Raden Kabul bersama beberapa santri yang lain, yang
beberapa diantara temantemannya itu kelak menjadi terkenal karena kewalian

dan perannya dalam menyebarkan agama Islam
di Madura seperti Abdul Alam Prajjan (bhuju'), Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dan Rabah (bhuju'
agung), Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. 
Pada waktu itu, Abdul Jabbar Muda bersama dengan dua temannya ini dipandang sebagai santri yang istimewa
karena ketiganya dianggap memiliki karomah. Ketika di pondok, Abdul Jabbar muda diberi amanah Raden Kabul
untuk mengembala kambing pondok. Abdul Jabbar muda melaksanakan tugas itu dengan penuh kesungguhan.
Suatu sore, Raden Kabul bermaksud menunaikan sholat Maghrib berjemaah bersama santrinya yang berjumlah
40 orang. Entah bagaimana ceritanya, Raden Kabul tibatiba memiliki keinginan yang kuat, setelah menunaikan
ibadah Maghrib, untuk membaca Al qur'an Si Jimat yang ada di Bangkalan. Ia lantas menyampaikan
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ibadah Maghrib, untuk membaca Al qur'an Si Jimat yang ada di Bangkalan. Ia lantas menyampaikan
keinginannya itu kepada santrisantrinya. 
Mendengar permintaan yang sulit ini, para santrinya tidak ada yang sanggup menunaikan tugas itu. Perjalanan
antara pondok yang berada di Sampang menuju Bangkalan membutuhkan waktu yang lama. Mereka mungkin
mampu untuk melakukan perjalanan sejauh itu, tetapi tidak akan mungkin dapat menunaikannya secepat itu.
Sangat mustahil bagi mereka untuk dapat tiba tepat waktu setelah sholat Maghrib untuk menyampaikan Al
qur'an Si Jimat itu kepada guru mereka. 
Melihat tidak ada satupun santrinya yang sanggup menunaikan keinginannya, maka Raden Kabul lantas
memerintahkan santrinya yang ada di tempat itu untuk memanggil Abdul Jabbar yang pada waktu itu sedang
menambatkan kambingkambing pondok di kandangnya. Dengan bergegas, Abdul Jabbar datang menghadap
gurunya itu. 
Mendengar kemauan gurunya yang aneh itu, bukannya menolak, Abdul Jabbar malah menyanggupinya dengan
syarat, beberapa santri membantu dirinya mempersiapkan dan membakar pohon ketan hitam (romanah étem)
untuk mempercepat keberangkatannya. Saat pohon ketan hitam itu di bakar, Abdul Jabbar langsung menghilang
mengikuti asap yang diakibatkan terbakarnya pohon itu.
Ketika Raden Kabul selesai menunaikan sholat Maghrib, Abdul Jabbar telah tuntas melaksanakan perjalanannya
ke Bangkalan dan memasrahkan Alqur'an Si Jimat tersebut kepada gurunya. Para santri yang ada di tempat itu

tidak percaya apa yang mereka lihat. Sadarlah mereka bahwa Abdul Jabbar ternyata bukanlah santri
sembarangan. Ia adalah santri yang memiliki karomah. 
Di lain waktu, Raden Kabul juga pernah mengutarakan keinginan lainnya yang juga yang aneh kepada santrinya.
Kali ini lebih sulit. Saat itu, ia menginginkan dapat membaca Al qur'an Si Jimat yang ada di Makkah. Tentu saja
tidak ada satupun santrinya yang dapat menyanggupi permintaan itu dalam sekejab. Sekali lagi, Abdul Jabbarlah
satusatunya santrinya yang dapat memenuhi keinginan gurunya itu.
Konon, ketika Abdul Jabbar muda menunaikan tugas mengambil Al qur'an Si Jimat ke Makkah, Abdul Jabbar
melakukannya dengan menaiki raja ikan yaitu ikan paus. Menurut cerita, ikan paus itu bernama Raja Menah.
Atas kuasa Allah SWT, raja ikan itu menghampiri Abdul Jabbar dan memintanya menaikinya menuju Makkah.
Sesampainya di Makkah, ia segera bergegas menjumpai syekh yang bertugas menjaga Si Jimat tersebut dan
tidak berapa lama, pulang kembali ke pondoknya bersama Al qur'an Si Jimat dalam pelukannya. Atas
karomahnya yang mampu membawa Alqur'an Si Jimat dua kali dari tempat jauh kepondoknya menyebabkan
Abdul Jabbar diberi julukan Kyai Jimat atau Pangeran Jimat.
Konon pula, ketika di Makkah, Abdul Jabbar pergi ke jabal Nur untuk mengambil batu sebagai kendaraan pulang
ke Madura. Batu itu awalnya berwarna hitam, tapi karena terkena sinar matahari akhirnya sekarang berwarna
putih dan bentuknya bundar dengan garis tengah + 0,5 m dan Tebal + 15 cm. Batu itu dinaiki oleh Abdul
Jabbar tanpa diketahui oleh siapapun dan dalam waktu yang singkat sampai di Sampang. Setibanya di
sampang, Al qur'an Si Jimat itu langsung diserahkan kepada gurunya yang menerimanya dengan senang hati. 
Adapun batu yang dikendarainya itu di lemparkan oleh sang guru ke arah timur daya. Secara kebetulan, batu itu
jatuh di suatu kampung dan menghantam sebatang pohon besar. Pohon itu patah berkepingkeping dan
akhirnya kering dan lapuk. Masyarakat menyebut kejadian itu sebagai Tanapo. Entah kebetulan atau tidak, di
Tanapo inilah kemudian Abdul Jabbar menikmati harihari tuanya dengan mencurahkan segenap perhatian
mengembangkan agama Islam setelah sekian lamanya ia berkeliling untuk berdakwah (Kisah selengkapnya
dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2017a) dengan judul Mastéka dâri Sampang: Antologi Cerita
Rakyat Madura Edisi Kabupaten Sampang. Yogyakarta: LKiS).
Revitalisasi Peran Kyai dalam Pembangungan
Sosok dan kiprah Kyai di tengahtengah masyarakat Madura selalu mengundang perhatian. Sejak jaman dahulu,
sebagai pemimpin informal, Kyai diyakini mempunyai otoritas kebenaran karena ia dianggap sebagai orang suci
yang dianugerahi berkah oleh Ilahi.
Dahulu, kyai di tengahtengah masyarakat juga mempunyai status yang sakral, sehingga pelecehan atau bentuk
ketidakhormatan terhadap sosok kyai, merupakan sesuatu yang sangat dilarang. Inilah yang kadang
menyebabkan Kyai memiliki otoritas tunggal di tengahtengah masyarakat. 
Kondisi inipun tampaknya juga mengental dalam bentuk pola hubungan patronklein yang sampai saat ini terus
berlanjut. Di samping itu, otoritas dan kharismatik Kyai di bidang keagamaan tersebut berimbas pada pengaruh
dan harapan akan peran yang akan dimainkan oleh Kyai pada masyarakat. Kuasa Kyai tersebut juga tidak
sekadar meliputi agama, tetapi wilayah publik yang merupakan implikasi dari peran Kyai sebagai status sosial
keagamaan. 
Di awalawal keberadaannya, eksistensi Kyai di

Madura memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk perbaikan kehidupan masyarakat. Kyai mengacu pada otoritas
intelektual dan spiritual di mana masyarakat menjadikannya sebagai rujukan kehidupannya. Selain itu, Kyai di
Madura juga memiliki peran dan otoritas untuk menentukan eksistensi kepemimpinan untuk menciptakan
keteraturan kehidupan masyarakat dengan melaksanakan fungsinya, seperti melaksanakan manajemen
konflik. 
Dalam konteks ini, peran Kyai di Madura dalam proses penentuan eksistensi kepemimpinan menjadi sebuah
kewajiban. Oleh karena itu, yang diharapkan kemudian adalah peran dan otoritas masingmasing Kyai untuk
dapat menciptakan kehidupan aman, tertib, teratur, nyaman, dan tenteram. 
Di kemudian hari, utamanya di era modern ini, peran Kyai di Madura dihadapkan pada dua pilihan dilematik
yaitu sebagai agen pembangun umat, dan agen politik partai. Ketika partai politik sudah melebarkan sayapnya
merambah pondokpondok pesantren di Madura, para Kyai kini mulai melirik adanya kesempatan bagi mereka
untuk berkarya di luar apa yang selama ini mereka tekuni. Banyak dari merekapun yang kemudian menambah
profesi menjadi seorang politikus.
Terjunnya Kyai di Madura
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ini ke dalam partai politik menyebabkan mereka menjadi tidak fokus bahkan abai pada kegiatan penghidupan
dan pengembangan umat. Padahal, pembangunan umat memerlukan totalitas perhatian dari para Kyai agar
umat tidak kehilangan rujukan keteladanan dalam kehidupannya.
Lebih parahnya lagi, para Kyai di Madura yang diharapkan dapat menjadi media untuk lebih memperbaiki dan
memberdayakan kehidupan umat justru sering menjadi bagian dari masalah yang perlu diselesaikan.
Akibatnya, Kyai di Madura bukan menjadi media solusi, tetapi justru menjadi bagian dari problem. Bahkan,
peran ulama dalam politik yang diharapkan mampu memberi warna moral bagi dinamika politik ternyata tidak
juga terwujud secara maksimal. Akibatnya, kesan bahwa politik sebagai praktik yang kotor tetap melekat dalam
memori masyarakat seiring dengan perilaku menyimpang yang diperlihatkan oleh beberapa politikus.
Kondisi tersebut menunjukkan anomali peran Kyai. Satu kaki berpijak di politik praktis, tapi kaki yang lain masih
berpijak pada ranah dakwah. Akibatnya, gerak transformasi yang seharusnya diperankan oleh ulama secara
maksimal berjalan lamban, bahkan bisa mengorbankan duaduanya, yaitu politik praktis dan dakwah. Dalam
kondisi demikian, Kyai dalam partai politik telah mempersempit ruang perannya yang begitu luas dan universal.
Peran Kyai yang awalnya melampaui sekatsekat partai politik menjadi terfokus pada prosesi suksesi
kepemimpinan sesuai dengan kepentingan partai politik. Karena itu, ketika ulama terlibat dalam politik praktis,
ia telah mempersempit ruang amal dan pengabdiannya bagi umat. Ia menjerumuskan dirinya dalam sekat
sekat partai politik dan menjadi bagian partisan visi dan misi partai tertentu.

Wajarlah jika masyarakat Madura mengaitkan apa yang dikatakan ulama itu dengan kepentingan politiknya,
sehingga tidaklah mengherankan, sejak pemilu 1999, masyarakat awam sudah mulai memberanikan diri untuk
menentukan pilihan yang berbeda dengan sang kyai yang menjadi panutannya. 
Saat Kyai terjun dalam politik praktis, baik berposisi sebagai juru kampanye sebagaimana pernah terjadi saat
Orde Baru maupun terjun langsung sebagai politisi sebagaimana yang jamak kita jumpai saat ini, selalu menjadi
bahan perbincangan bahkan bahan cibiran masyarakat.
Pimpinan eksekutif di Madura di masa kini, tiga di antaranya merupakan Kyai. Hanya Bupati Pamekasan,
Achmad Syafii, yang tidak bergelar Kyai, meskipun prosesnya saat akan menjadi Bupati, didukung penuh 
oleh barisan para Kyai. Bupati Bangkalan, Makmun ibn Fuad memiliki ketersambungan darah dengan Kyai
Muhammad Kholil yang makamnya banyak diziarahi orang. Bupati Sampang, Fannan Hasib, dan Bupati
Sumenep, A. Busro Kariem mereka berdua bergelar Kyai. 
Saat para kyai tersebut menjadi Bupati, bukan prestasi yang dituai, malah sebagian dari mereka terindikasi
melakukan tindak pidana korupsi. Mantan Bupati Bangkalan; Fuad Amin Imron, telah menjadi pesakitan di ruang
tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan tindak pidana korupsi dengan nilai korupsi yang
fantastis dan mencengangkan (lihat https://www.merdeka.com/tag/f/fuadaminimronditangkapkpk/). Adapun
Bupati Syafii, tidak berapa lama kemudian menyusul Fuad Amin, ditangkap KPK karena terindikasi suap kajari
(lihat https://news.detik.com/berita/3584189/iniperanbupatiachmadsyafiiyangatursuapkekajari
pamekasan)
Peran kyai sebagai bupati tapi miskin prestasi semakin menjadi bahan pergunjingan di masyarakat. Tidak sedikit
di antaranya yang menghujat mereka melalui media sosial. Bupati yang bergelar kyai ini kini dianggap sudah
mulai bertindak 'nakal' dengan melegalkan usaha sejenis diskotik yang terbuka di malam hari. Karisma kyai
menjadi semakin runtuh saat fenomena Fuad Amin Imron muncul ke permukaan. Kyai yang ini disegani berganti
menjadi Kyai yang dicaci maki, karena prilakunya sudah tidak patut dijadikan tuntunan.
Seorang kyai bukan hanya guru, tapi ia juga sebagai pemimpin atas santri dan masyarakatnya. Jika kyainya baik
dan alim, maka santri dan masyarakatnya akan terbawa baik dan alim juga. Namun, jika kyainya sibuk berpolitik
praktis, jangan heran jika santri dan masyarakatnya akan menjadi broker politik dan provokator. Harapan agar
masyarakat tentram dan rukun menjadi tidak mungkin ketika kyai yang harusnya berdakwah berganti menjadi
ahli propaganda dan pemicu disintegrasi masyarakat. Hal ini mungkin saja terjadi ketika kyai saling serang
menggunakan ayatayat agama.
Politik praktis bila ditekuni kyai tanpa penguasaan ilmu dan pemahaman yang utuh, justru akan semakin
menjerembabkan posisi dan nilai tawarnya sebagai panutan di masyarakat. Memang, dalam sejarah, peran kyai
dalam politik praktis banyak kita temui. Seperti perannya Kyai Abdul Wahid Hasyim yang terlibat dalam Badan
Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Kyai Hasyim Asy'ari yang
mengelorakan resolusi jihad dalam mempertahankan NKRI melawan penjajah. Dua tokoh kyai karismatik ini
nama baiknya tidak akan pernah memudar walau telah lama meninggal. Ini disebabkan karena keduanya,
meskipun terjun ke dunia politik, tetapi perilaku keduanya selalu terjaga. 
Belajar dari pengalaman Kyai terdahulu, Kyai yang akan terjun ke politik praktis, harus memiliki kedigdayaan
bertanding yang cukup. Ia tidak boleh larut dalam arus politik yang saling mencekik, menghalalkan segala
macam cara dalam meraih kekuasaan, terlibat KKN, dan saling sandera antara satu dan yang lain. Dalam
berpolitik, Kyai tetap harus menjadi suri tauladan yang baik. Menerapkan politik kenegarawanan bukan sekedar
kekuasaan. Bila Kyai tak sanggup melawan arus politik yang merusak itu, jangan cobacoba masuk ke dalam
politik praktis yang kejam. Baiknya, Kyai tetap konsisten merawat pesatren dalam membekali santri menjadi
pribadi yang baik dan tetap menjadi suri tauladan yang baik kepada masyakaratnya dengan kata dan
tindakannya yang harus selaras.
Jabatan Kyai di pesantren adalah jabatan berjangka panjang. Tidak tentatif sebagaimana jabatan maupun gelar
hasil politik praktis. Kyai dengan segala pengetahuannya bisa menempa santri menjadi politikus yang ulung,
tanpa harus terjun langsung menjadi politikus ulung.
Para Kyai

yang perduli dalam pemberdayaan umat menjadi kekuatan transformatif bagi dinamika kehidupan nasional
dengan berlandaskan pada nilainilai moral dan spiritual. Bukan sebaliknya, menjadi alat legitimasi atas
kepentingan kelompok tertentu. Universalitas dan integritas yang dimiliki ulama telah menyebabkan
kehadirannya menjadi tempat bekumpul semua kepentingan masyarakat dari berbagai kepentingan politik.
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kehadirannya menjadi tempat bekumpul semua kepentingan masyarakat dari berbagai kepentingan politik.
Ketika ulama mampu memerankan itu secara efektif, tugas partai politik dan pembangunan umat dengan
sendirinya sudah dijalankan. 
Seka
li lagi, kepatuhan masyarakat Madura pada Kyai mereka dapat dijadikan sebagai modal positif dalam
membangun bangsa, dengan catatan, Kyai yang dimaksud telah terlebih dahulu disiapkan dan dikondisikan agar
memiliki kesamaan persepsi tentang pembangunan. Dengan demikian, penyiapan dan pemberdayaan Kyai
adalah satu hal yang mutlak dilakukan. 

10
ORANG MADURA DAN TRADISI NYANTRI 

O
rang Madura merupakan penganut agama Islam yang taat. Dalam masalah agama mereka lebih monolit
dibandingkan dengan orang Jawa. Anggapan orang Madura kebanyakan tentang diri mereka; mereka adalah
kaum santri.
Orang Madura juga umumnya sulit membedakan antara Islam dan kebudayaan Madura. Hal ini tampak pada
praktek kehidupan mereka seharihari yang tidak bisa lepas dari dimensi Islam. Selain ibadah lima waktu, orang
orang Madura melaksanakan pula budayabudaya yang berkaitan dengan peringatan harihari penting agama
Islam. Misalnya, selama bulan Asyuro, mereka membuat selamatan tajhin suro, selama bulan Safar diadakanlah
selamatan Tajhin Sapar, di bulan Maulud mereka memperingati dengan selamatan Mauludan. Di bulan
Ramadhan, selain mereka menunaikan ibadah puasa juga aktif melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya
seperti mengaji, membayar zakat fitrah, sodaqoh dalam bentuk terater dan sebagainya.

Citra orang Madura sebagai masyarakat santri sangat kuat. Hampir setiap rumah orang madura memiliki
bangunan langgar atau surau sebagai tempat keluarga melakukan ibadah sholat dan mengaji. Lokasinya selalu
berada di ujung halaman bagian barat sebagai simbolisasi lokasi Ka'bah yang merupakan kiblat orang Islam
ketika melaksanakan ibadah sholat (Wiyata, 2002:4
4). Selain itu, anakanak Madura hampir semuanya diwajibkan untuk menuntut ilmu agama sejak kecil. Sebagian
disekolahkan di madrasah, sebagian lainnya dititipkan di pondok, sebagian lainnya diberangkatkan ngaji ke
masjid atau langgar. 
Kisahkisah yang berhubungan dengan menuntut ilmu agama banyak sekali bertebaran dalam cerita rakyat
Madura. Tidak hanya rakyat jelata yang memiliki anggapan bahwa ilmu agama itu penting. Kaum bangsawan
Madurapun juga memiliki pemikiran yang sama. Karena ilmu ini dianggap benarbenar penting di atas
segalanya, dalam sebuah kisah disebutkan, kerapun juga diajari ngaji.
Berikut ini adalah beberapa kisah yang menunjukkan bagaimana orang Madura menunaikan pemikiran mereka
tentang kewajiban menuntut ilmu. Tidak semua kisah diceritakan di sini. Hanya yang belum pernah dikisahkan
pada bagianbagian sebelumnya buku ini sajalah yang akan ditampilkan pada bagian ini.

Masyarakat Arosbaya dan Tradisi Nyantri di Masjid
Dikisahkan pada jaman dahulu kala, tepatnya di jaman Belanda masih berkuasa di tanah Madura, berdirilah
sebuah Masjid sederhana yang terletak di dusun Sarmanteh Arosbaya. Karena letaknya ada di dusun
Sarmanteh, orangorang menyebutnya sebagai Masjid Sarmanteh. Masjid itu tidak begitu besar ukurannya, yaitu
seluas 150 m2.
Saat itu, Masjid Sarmanteh adalah pusat dari kegiatan masyarakat Arosbaya. Tiada waktu yang tidak digunakan
oleh masyarakat untuk memanfaatkan masjid

tersebut. Selain digunakan sebagai tempat sholat lima waktu, masjid itu juga digunakan sebagai tempat
berdzikir dan menimba ilmu agama. Beberapa guru ngaji yang ditunjuk oleh keraton Arosbaya memang sengaja
ditempatkan di tempat tersebut untuk menyebarkan agama Islam.
Belanda yang cengkeramannya cukup kuat di Madura Barat, merasa terganggu dengan adanya pengajian
pengajian tersebut. Para opsir Belanda sebenarnya mentolelir orangorang Arosbaya beribadah. Namun ketika
orangorang Arosbaya berkumpul untuk mendengarkan pengajian, merekapun lantas menjadi waswas. Mereka
khawatir, pengajianpengajian yang ada di masjid tersebut di salah gunakan untuk menghimpun masyarakat
serta menghasut untuk melawan Belanda. Lagipula, dengan adanya masjid dan pengajianpengajian yang ada
di dalamnya, para Opsir menjumpai bahwa pekerja mereka yang berasal dari pribumi, seringkali meninggalkan
pekerjaan mereka dengan alasan beribadah. Bagi mereka, ini jelas mengganggu produktifitas. Atas dasar
perasaan waswas ini Belanda lantas memikirkan cara untuk membuat masyarakat malas datang ke masjid itu
atau bahkan menghancurkan masjid itu (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul
(2016) dengan judul Mortéka dâri Madhurâ: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Bangkalan.
Sidoarjo: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai
Bahasa Jawa Timur).

Bangsawan Nyantri di Ampel
Dikisahkan bahwa Raden Kabul ini adalah putera dari Raden Bageno, seorang Bangsawan Madura Barat yang
pertama kali memeluk Agama Islam dan juga seorang patih di masa pemerintahan Raja Pragalba. Setelah
Raden Kabul lama nyantri pada Sunan Ampel di Surabaya, Raden Bageno memandang anak lakilakinya itu
telah cukup bekal untuk menyebarkan ilmunya di tanah Madura. Iapun kemudian memanggilnya pulang dan
memintanya mulai berdakwah.
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memintanya mulai berdakwah.
Sebelum berdakwah, Raden Bageno meminta petunjuk pada Yang Maha Kuasa tentang dari mana anaknya itu
akan memulai kiprahnya. Iapun mendapatkan petunjuk dan kemudian meminta anaknya itu menghadap
padanya. 
Di hadapan anaknya, ia melemparkan lidi ke angkasa dan meminta Raden Kabul mengikuti arah lidi itu terbang.

Di katakannya pula, kelak, ditempat lidi itu mendarat, ia harus membersihkan diri dulu dengan melakukan tirakat
dan meminta izin pada Yang Maha Kuasa agar hatinya diberikan kekuatan. Raden Kabulpun mematuhi kata
kata ayahnya dengan ta'dzim.
Lidi itu ternyata jatuh di sebuah tempat yang sekarang kita kenal sebagai kelurahan Dalpenang Kecamatan
Sampang. Di tempat ia menemukan lidi itu, Raden Kabul kemudian menyepi dalam sebuah liang tanah persegi
panjang. 
Setelah mendapatkan ijin dari Yang Maha Kuasa, iapun memulai tugasnya. Tempat Raden Kabul menyepi ini
kemudian dikenal sebagai kampung Panyepen yang berarti tempat penyepian (Kisah selengkapnya dapat dilihat
di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2017a) dengan judul Mastéka dâri Sampang: Antologi Cerita Rakyat
Madura Edisi Kabupaten Sampang. Yogyakarta: LKiS). 

Anak Raja dan Kera Yang Nyantri 
Dikisahkan bahwa suatu ketika, raja Sumenep berkeinginan agar anaknya yang telah beranjak besar
mendapatkan pendidikan agama yang cukup. Iapun memutuskan menitipkannya pada Kyai Ali agar anak
tersebut dapat diajari mengaji. 
Suatu ketika, anak raja tersebut mendapatkan hukuman dari Kyai Ali. Ia terkena pukulan karena tidak
mendengarkan pengajaran Kyai Ali. Karena tidak mendengarkan isi pengajaran Kyai Ali, anak raja tersebut
menjadi terlambat dalam mengaji jika dibandingkan dengan temantemannya yang lain yang sebaya dan
seangkatan dengannya. 
Setelah mendapat pukulan dari Kyai Ali, anak raja ini rupanya merasa malu. Iapun mengadu kepada ayahnya.
Mendengar bahwa anaknya dipukul, raja menjadi sangat marah, tapi Raja tidak bisa serta merta menghukum
Kyai Ali, karena bagaimanapun juga Kyai Ali adalah seorang yang terhormat.
Di pendopo kerajaan, raja kemudian menanyakan alasan mengapa putranya sampai dipukul. Kyai Ali menjawab
bahwa sebenarnya ia tidak berniat memukul putra raja, melainkan kebodohan yang menemani putra raja.
Mendengar jawaban Kyai Ali tersebut, raja menjadi tersinggung. Dari katakata Kyai Ali, ia menangkap bahwa
Kyai Ali secara tidak langsung menganggap putranya bodoh. Raja kemudian mengatakan kepada Kyai Ali, jika
memang dengan memukul, Kyai Ali dapat membuat cepat menjadi pintar, maka pastinya, kerapun dapat pula
diajari seperti itu agar cepat bisa mengaji. 
Ia kemudian menantang Kyai Ali untuk membuktikan katakatanya. Diberikannya Kyai Ali seekor kera untuk
dibawa pulang untuk diajari mengaji selama empat puluh hari. Jika Kyai Ali menang, ia akan meminta maaf dan
akan memaksa anaknya untuk terus belajar di Kyai Ali, namun jika Kyai Ali kalah, Kyai Ali akan mendapat
hukuman. 
Kera itupun kemudian dibawa pulang oleh Kyai Ali ke rumahnya. Ia yang terlanjur menyanggupi taruhan raja kini
menjadi bingung untuk membuat kera itu belajar mengaji. Jika hanya menjadikan kera itu untuk patuh, hal itu
mungkin mudah dilakukan. Namun untuk mengajari kera itu agar bisa mengaji, hal tersebut bisa dikatakan
mustahil untuk dilakukan. 
Pada suatu malam tepatnya malam ke39, di tengahtengah acara mancingnya dengan si kera, Kyai Ali
kemudian membuat api unggun. Selanjutnya, ia memberikan tali tambang yang terbuat dari sabut kelapa kepada
sang kera dengan cara mengikatkan pada jarinya lalu dibakar. Iapun berkata padanya jika api itu telah sampai
pada tangannya dan terasa panas, maka ia meminta si kera untuk berteriaklah dan berteriak

"panas."

Setelah api itu menjalar ke tangan si kera, si kera kemudian menggeliatgeliat kesakitan berusaha melepas
tangannya dari tambang itu, namun tambang itu tidak mau lepas. Keajaibanpun terjadi, tibatiba secara
mengejutkan, kera itu dapat berteriak

"panas"
kepada Kyai Ali. Mengetahui bahwa si kera telah mulai berbicara, Kyai Ali menjumpai adanya sedikit harapan.
Iapun kemudian mengajari mengaji kera itu dengan bergegas. 
Tibalah waktu pembuktian Kyai Ali pada sang raja. Pagipagi sekali, ia sudah beranjak ke kota raja untuk
bertemu raja bersama kera tersebut. Iapun disambut prajurit keraton yang mempersilahkannya langsung menuju
pendopo. Di pendopo itu, telah menunggu banyak pembesar kerajaan yang penasaran untuk melihat hasil
didikan Kyai Ali.
Setelah semua berkumpul, rajapun membuka forum itu dengan memberikan sambutan. Iapun kemudian
meminta Kyai Ali untuk membuktikan katakatanya. Dengan penuh keyakinan, Kyai Ali kemudian memberi sang
kera AlQur'an dan memintanya untuk mengaji. Betapa terkejutnya sang raja beserta para pembesar kerajaan
yang hadir ketika melihat dan mendengar kera tersebut ternyata dapat mengaji dengan lancar.
Dengan wajah memerah karena malu, sang raja akhirnya memohon maaf atas perlakuannya dan putranya
kepada Kyai Ali. Iapun berjanji akan mendidik anaknya lebih keras lagi serta akan kembali mengirim putranya itu
kembali ke pondok Kyai Ali untuk belajar lebih tekun lagi (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis
Azhar, Iqbal Nurul & Hani'ah (2017b) dengan judul Arya dâri Songennep: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi
Kabupaten Sumenep. Yogyakarta: LKiS).

Penguatan Karakter Pesantren
Dari apa yang diceritakan di atas, kita dapat melihat bahwa orang Madura pada dasarnya tidak anti pendidikan.
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Dalam kisahkisah rakyat yang disebutkan sebelumnya di atas, orang Madura bahkan sangat bersemangat
untuk menjadikan generasi muda mereka menjadi pintar.
Meskipun konsep pendidikan yang ada pada benak masyarakat Madura, masih menganggap pendidikan agama
(pesantren) sebagai pendidikan yang diyakini benar, tetapi ini tidak lantas menafikan karakter baik dari
masyarakat Madura yang menginginkan untuk maju. 
Orang tua di Madura kebanyakan mewajibkan anakanaknya untuk menuntut ilmu agama di Pesantren atau di
MadrasahMadrasah yang tersebar di pelosok. Hampir setiap desa mempunyai Madrasah tempat anakanak di
desa tersebut menuntut ilmu agama pada siang hari setelah bersekolah di SD pagi harinya.
Orang Madura juga memiliki kedekatan yang sangat tinggi dengan Pondok Pesantren dan segala macam
kegiatan keagamaan. Banyak pesantren besar dan terkenal yang tersebar di Pulau penghasil garam ini.
Pesantrenpesantren tersebut beberapa merupakan peninggalan para penyebar agama Islam sekaligus
pemimpin daerah. 
Ada dua jenis pesantren di Madura. Pertama adalah pesantren yang berkyai dan yang kedua adalah pesantren
yang tidak berkyai. Pesantren yang berkiyai adalah pesantren pada umumnya, yaitu pesantren yang mempunyai
figur sentral sebagai penentu kebijakan pesantren. Figur sentral itu terletak pada sosok kiyai. Pesantren berkyai
ini ada dalam modelmodel pesantren salaf (tradisional) dan pesantren kombinasi salaf dan khalaf (modern).
Sedangkan pesantren yang tanpa kiyai ini dimaksudkan untuk sebutan pesantren yang tidak memiliki figur
sentral. Manajemen pesantren dikelola secara bersama antar dewan ustadz atau pengurus yayasan. Biasanya
pesantren jenis ini didirikan dengan disponsori orang atau institusi yang memiliki dana besar yang ingin
menggunakan aset kekayaannya untuk kepentingan agama.
Secara umum, pondok pesantren di Madura kurang memiliki rumusan yang baku tentang sistem pendidikan
yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi semua pendidikan di pondok pesantren. Hal ini disebabkan
karakteristik pondok pesantren sangat bersifat personal dan sangat tergantung pada Kyai pendiri. Pondok
pesantren mempunyai tujuan keagamaan, sesuai dengan pribadi dari Kyai pendiri. Sedangkan metode mengajar
dan kitab yang diajarkan kepada santri ditentukan sejauh mana kualitas pengetahuan dari kyai dan dipraktekkan
seharihari dalam kehidupan. Kebiasaan mendirikan pondok pesantren dipengaruhi oleh pengalaman pribadi
kyai semasa belajar di pondok pesantren.
Sistem yang ditampilkan pondok pesantren di Madura juga mempunyai keunikan dibandingkan dengan sistem
yang diterapkan dalam pendidikan pada umumnya. Di dalamnya digunakan sistem tradisional yang mempunyai
kebebasan penuh dibandingkan dengan sekolah modern, sehingga terjadi hubungan dua arah antara santri dan
Kyai. Kehidupan di pesantrenpun menampakkan semangat egaliter karena mereka praktis bekerja sama
mengatasi masalah nonkurikuler mereka. Para santri tidak mengidap penyakit simbolis, yaitu penyakit untuk
memperoleh gelar dan ijazah, karena sebagian besar pesantren tidak mengeluarkan ijazah. Para santripun
dengan tulus hati nyantri di pesantren tanpa adanya ijazah tersebut.
Pada masa sekarang, generasi muda menghadapi tantangan berat dari kebudayaan barat. Zaman mengeser
pola pikir masyarakat dalam setiap bidang kehidupan khususnya dalam beragama. Masyarakat sudah mulai
dimasuki berbagai kecanggihan yang secara persentasenya berpengaruh besar terhadap seluruh bidang
kebutuhan masyarakat.
Akibatnya, jika tidak ada yang berperan dalam menyaring bidang kemajuan tersebut maka masyarakat akan
menjadi rusak. Tentu, ini berimplikasi ke berbagai bidang yang dimiliki masyarakat utamanya dalam beragama.
Kekokohan beragama masyarakat akan merosot dan masalah umat akan terus bermunculan, pertikaian,
pertengkatan, permusuhan dan lain sebagainya. 
Sebagai respon dari tantangan tersebut, para pemikir intelektual muslim melancarkan upaya modernisasi yang
muncul dalam beragam dan karakteristiknya, modernisasi pendidikan Islam adalah suatu hal yang sangat
penting dalam melahirkan peradaban Islam yang modern.
Dikaitkan dengan masalah tersebut nampak pesantren memiliki tugas atau peran yang turut membendung
problematika zaman, dengan kata lain pesantren yang memiliki peran aktif untuk pengembangan masyarakat,
harus benarbenar diberdayaakan secara maksimal agar mampu menempati posisinya yang signifikan dalam
pembangunan. 
Pembahasan pemberdayaan pesantren di Madura seharusnya menjadi pembahasan yang sangat komprehensif.
Empowement atau pemberdayaan adalah salah satu strategi atau merupakan paradigma pembangunan yang
dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan pesantren, khususnya pada daerahdaerah di Indonesia yang
sedang berkembang. Pemberdayaan ini muncul dikarenakan adanya kegagalankegagalan yang dialami dalam
proses dan pelaksanaan pembangunan yang cenderung sentralistis. Model ini tidak memberi kesempatan
langsung kepada rakyat untuk terlibat dalam proses pembangunan, terutama dalam proses pengambilan
keputusan yang menyangkut pemilihan pejabat, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program
pembangunan.
Secara historis pesantren telah dipercaya sebagian besar masyarakat santri sebagai lembaga pemberdayaan
diri dan penyadaran. Saat ini, eksistensi pesantren berada diantara dua sistem dominan yaitu sistem birokrasi
(baca: negara) dan sistem pasar (kapitalisme). Ke depan, pesantren diharapkan dapat meningkatkan perannya
selain sebagai tempat melahirkan para calon ulama juga dapat mengembangkan bangunan tata moral
masyarakat yang bisa menjadi kekuatan penyeimbang diantara dominasi kedua sistem tersebut.

11
ORANG MADURA 
DAN SIKAP PATUHNYA PADA PENGUASA 

K
epatuhan adalah suatu bentuk pengaruh sosial di mana seseorang bersedia melaksanakan perintah dari orang
lain yang lebih berkuasa. Dalam hal ini terdapat relasi kuasa, yakni antara yang menguasai dan yang dikuasai.
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lain yang lebih berkuasa. Dalam hal ini terdapat relasi kuasa, yakni antara yang menguasai dan yang dikuasai.
Yang dikuasai tunduk dan patuh kepada perintah yang menguasai. Kepatuhan merupakan elemen dasar di
dalam struktur kehidupan sosial (Milgram, 1974). 
Keberadaannya menjadi penting manakala seseorang terlibat dalam suatu hubungan. Kepatuhan tampaknya
dipengaruhi oleh kepribadian seseorang sejak masih kanakkanak. Dalam pengertian, seberapa jauh mereka
mendapatkan pelajaran tentang agama dan moralitas, baik dari sekolah maupun keluarga.
Kepatuhan diyakini dapat menghindarkan diri dari konflik. Pertentangan yang terjadi di masyarakat dapat
dihindari berkat adanya sikap mengalah dan patuh pada aturan maupun pada seseorang yang dianggap harus
dipatuhi. 
Berikut ini adalah beberapa kisah tentang bagaimana patuhnya orang Madura pada perintah dari pimpinannya.
Dari kepatuhan itu, karakter yang patuh akhirnya mendapatkan buah dari kepatuhannya yaitu kesempatan untuk
memimpin.

Kepatuhan Pak Petok 
Konon, suatu ketika istri kedua dari Sultan Kadirun membuat nama baik kerajaan tercemar. Hal itu membuat
Sultan Kadirun marah besar hingga berniat menghukum mati istrinya tersebut. Sultan Kadirun kemudian secara
samarsamar memberi tahu para abdi dalam, barang siapa yang dapat membunuh istrinya itu, ia akan diberi
sekantong emas asalkan pembunuhan itu dilakukan dengan cara yang samar.
Kabar sayembara terselubung itu berhembus secara luas, tapi tidak ada seorangpun yang mendatangi raja
untuk memenuhi keinginan raja. Pak Petok yang kebetulan menganggap itu sebagai sebuah tantangan dari
negara, memberanikan diri menerima sayembara tersebut dan menghadap raja.
Sesampainya di kerajaan, Pak Petok bertemu langsung dengan Sultan Kadirun. Ia juga oleh Sultan dibekali
senjata untuk membunuh istri keduanya tanpa jejak. Sayangnya, Tuhan tidak berpihak pada Pak Petok. Selepas
menunaikan tugas, ia tertangkap dan dijebloskan ke dalam penjara karena perbuatannya.
Mendengar kejadian keberhasilan Pak Petok dan dijebloskannya Pak Petok ke penjara, Sultan Kadirun tidak
tinggal diam. Secara diamdiam, Sultan membebaskan Pak Petok dari penjara. Tidak hanya itu, Sultan juga
memberikan hadiah kepadanya yang telah dijanjikan berupa sekantong emas. Pak Petokpun dikawal oleh patih
kerajaan dan diantar diamdiam kembali ke Kokop. 
Keberanian Pak Petok yang tidak kenal takut masuk ke istana untuk membunuh Istri ke dua sultan
mengesankan hati sang sultan. Ketika ada kabar genting yaitu datangnya utusan Bali untuk meminta bantuan
Sultan Kadirun melawan kompeni Belanda, Pak Petok dan Bhuju' Galis ditunjuk untuk memimpin tentara Madura
menyeberang ke Bali untuk memberikan bantuan bersama para kesatria lainnya untuk melawan penjajah
Belanda. Tentara Madura ini bergabung dengan tentara dari Jawa yang terlibat aliansi, datang dengan gagah
berani melawan Belanda. 
Tidak siasia Sultan Kadirun dan para raja di daerah Jawa mengirim kesatria terhebat mereka ke Bali, karena
para kesatria pulang ke kerajaan masingmasing membawa kemenangan. Pak Petok mendapat gelar baru
setelah kedatangannya dari Bali. Ia dikenal sebagai

"Serrang Annom"
karena gaya perangnya di Bali. Adapun Bhuju' Galis, ia mendapat Gelar

"Singo Nolo"
karena strategi berperang yang tidak mainmain dan luar biasa.
Selang beberapa bulan dari peperangan melawan penjajah Belanda di Bali, kabar baru datang ke Madura yang
menceritakan tentang kedatangan penjajah tersebut di daerah Jawa. Sekali lagi, Sultan Kadirun memerintah
patihnya untuk memanggil Pak Petok menghadap ke kerajaan untuk mendiskusikan tentang sikap Bangkalan
menghadapi kedatangan Belanda tersebut. Dalam pertemuan itu, Sultan Kadirun menyampaikan bahwa perang
antara Belanda dengan kerajaan Jawa belum dimulai karena masih berada dalam masa negosiasi dan gencatan
senjata. Sultan juga menyampaikan bahwa peperangan kali ini akan menjadi besar karena tidak hanya akan
terjadi di pulau orang, tetapi di pulau sendiri. Atas dasar inilah, Pak Petok diperintah untuk tetap siaga. Sultan
meyakini, bahwa kerajaan Jawa akan dikepung dari setiap pesisir pantainya.
Dari hasil pembicaraan, disepakati bahwa Pak Petok dan Bhujuk Ghalis diminta untuk mengajarkan semua
penduduk desa dimana mereka berdua tinggal ilmu kanuragan, pertahanan dan peperangan. Kelak, warga desa
ini akan dapat digunakan sebagai tentara cadangan ketika masa peperangan dengan Belanda tiba. 
Pak Petok menyanggupi permintaan ini. Ia berjanji akan dengan sekuat tenaga mempersiapkan pasukan yang
akan melawan Belanda, tidak hanya bermodalkan kekerasan tetapi juga seni berperang. Istri Pak Petok yang
dihormati warga desa, karena merupakan guru mengaji istana raja juga akan membantu usahanya itu (Kisah
selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2016) dengan judul Mortéka dâri Madhurâ:
Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Bangkalan. Sidoarjo: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa Timur).

Kepatuhan Banyak Wide
Dikisahkan, Kertanegara

memiliki pemikiran yang berbeda dengan ayahnya. Raja ini mempunyai kebijakan politik untuk menundukkan
kerajaan sekitar dan akan meluaskan wilayahnya ke Jawa dan Sumatera. Dalam perkembangan selanjutnya,
Kertanagara semakin bertekad mengirim tentara ke luar Tumapel. Ia misalnya pernah mengirim tentara untuk
melakukan sebuah ekspedis yang dikenal sebagai

"Ekspedisi Pamalayu"
yaitu sebuah ekpedisi pasukan Singasari untuk menundukkan kerajaan Melayu Dharmasraya. Politik luar
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yaitu sebuah ekpedisi pasukan Singasari untuk menundukkan kerajaan Melayu Dharmasraya. Politik luar
negaranya menyebabkan ia bertikai dengan kerajaan Mongol setelah dengan terangterangan menolak untuk
mengakui kemaharajaan Mongol Tar Tar di tanah Jawa. 
Arah kebijakan luar negeri yang semakin ekspansif ini menyebabkan pertentangan politik domestik Singasari
semakin memanas. Dua Wangsa yang selama ini bertentangan, yaitu Wangsa Rajasa dan Wangsa Sinelir,
saling melihat kelemahan lawan untuk selanjutnya melakukan penjegalan. Raja Kertanagara sendiri memiliki
haluan politik mendukung Wangsa Sinelir. Ia yang kurang menyukai peran Wangsa Rajasa, secara perlahan
menyingkirkan peran orangorang dari keturunan Wangsa Rajasa dan para pendukungnya dari lingkaran
terdekat istana. Beberapa cara yang dilakukan Kertanagara seperti menurunkan pangkat, misalnya Pendeta
Santasmerthi yang sebelumnya memiliki jabatan pendeta kerajaan disingkirkan menjadi pendeta di daerah
pegunungan, atau Patih Mpu Raganatha yang sebelumnya menjadi Amangkubumi diturunkan menjadi jaksa,
atau pemecatan Tumenggung Wirakerti sebagai Tumenggung serta beberapa manuver politik lainnya. 
Banyak Wide yang berada dalam lingkar dalam istana juga terkena dampaknya. Iapun juga mengalami
penyingkiran yang dilakukan secara halus. Raja Kertanagara yang paham akan haluan politik Banyak Wide yang
mendukung Wangsa Rajasa, dengan mempertimbangkan kecerdikan Banyak Wide dan pengaruhnya di
kerajaan, tidak melakukan penyingkiran secara terangterangan seperti yang dilakukannya pada yang lain. Ia
melainkan menaikkan pangkat Banyak Wide terlebih dahulu sebelum kemudian memindahkannya jauh dari
pusat kerajaan. Banyak Wide dipindahkan untuk menjadi penguasa di sebuah pulau yang baru muncul akibat
adanya letusan gunung berapi, pulau tempat salah satu anak tidak resmi dari Wisnuwardhana, ayahnya,
berkuasa. Pulau yang dikenal dengan Pulau Madura. 
Dengan alasan melebarkan kekuasaan, serta untuk tetap menjaga agar darah Wisnuwardhana masih tetap
berkuasa di Madura, Banyak Wide diangkat sebagai

"Adipati"
dengan kekuasaan serupa raja kecil dengan gelar

"Arya Wiraraja"
yang berarti

"pemimpin yang berani"
. Dalam beberapa kesempatan bertemu dengan Banyak Wide, Kertanagara menyampaikan bahwa mengirim
Banyak Wide ke Pulau Madura bukan hanya merupakan tindakan politis Kartanegara semata, tetapi juga bagian
dari ambisinya untuk menguasai Nusantara.
Di sebelah barat Jawa masih terdapat pengaruh sisa Kerajaan Sriwijaya, sedangkan di sebelah timur terdapat
Kerajaan Bali yang sewaktuwaktu juga bisa mengancam posisi Singasari. Oleh karena itu Kartanagara begitu
gencar melakukan ekspansi ke arah barat dalam bentuk ekspedisi Pamalayu. Sedangkan ke arah timur, salah
satu kebijakan Kertanagara adalah mengutus Banyak Wide untuk menjadi adipati Madura paling timur untuk
mengurangi pengaruh Kerajaan Bali.
Waktu pelantikan Banyak Wide sebagai adipati di Madura diperkirakan terjadi pada tanggal 31 Oktober 1269 M.
Ini didasarkan pada informasi yang ada pada sebuah prasasti yang bernama prasasti Sarwadharma. Sebagai
seorang prajurit, Banyak Wide tunduk patuh pada keputusan raja. Ia berangkat ke Madura.
Kali pertama ia menginjakkan kaki di Madura bagian timur, ia menjumpai bahwa wilayah Madura adalah wilayah
yang kurang begitu subur. Meskipun demikian, wilayah yang ia kuasai memiliki perbedaan dan keistimewaan
dibanding dengan wilayah Madura yang lain. Daerah yang ia kuasai itu itu berbentuk lembah (bahasa Kawinya
adalah Song) yang rindang dan tenang (bahasa kawinya adalah Ennep). Atas dasar fakta geografis itulah nama
Songennep kemudian dipilih sebagai nama daerah yang menjadi kekuasaannya. Dengan kata lain, Songennep
(sekarang Sumenep) dipilih sebagai nama wilayah karena menunjukkan kondisi lembah atau cekungan yang
tenang dan rindang (versi lainnya adalah pelabuhan yang tenang). Tanggal 31 Oktober dipilih sebagai hari jadi
Kabupaten Sumenep karena pada tanggal inilah, Arya Wiraraja datang ke Sumenep dan membesarkan
Sumenep sehingga generasi mudanya dapat melihat kota ini sebagai kota yang besar. 
Pemindahan Banyak Wide ke pulau Madura serta penurunan pangkat beberapa tokoh yang berasal dari
Wangsa Rajasa ternyata tidak membuat Wangsa ini menjadi hancur dan tercerai berai. Dengan adanya manuver
politik yang dilakukan Kertanagara ini justru malah membuat perpolitikan Singasari menjadi dinamis.
Dalam perkembangannya, para anggota keluarga Wangsa Rajasa dan para pendukungnya menjalin komunikasi
politis di balik layar dalam segenap kejadian yang terjadi di Singasari. Mantan Patih Mpu Raganatha misalnya,
yang diturunkan sebagai jaksa ternyata berperan penting dalam mendukung Wangsa Rajasa sebagai penasehat
utama yang mengamati keadaan di ibu kota. Adapun Arya Wiraraja, ia bertugas memantau perkembangan
perpolitikan Singasari dari kacamata yang lebih luas, yaitu kacamata antarkerajaan. 

Secara perlahanlahan Arya Wiraraja mampu membangun Kadipaten Sumenep menjadi sebuah pelabuhan
dagang yang penting sehingga menimbulkan kemajuan besar bagi perekonomian daerah ini yang sangat
tandus. Majunya pelabuhan dagang Sumenep menyebabkan Arya Wiraraja banyak mendapatkan relasi dengan
negeri asing seperti kekaisaran Mongol.
Dari hubungan antarkerajaan ini, ia mendapatkan banyak sekali informasi berharga seperti informasi tentang
kuatnya ambisi imperium Mongol untuk mengembangkan kekuasaan ke Nusantara, termasuk ke daerah
kekuasaan Majapahit, serta informasi tentang kemarahan Kisar Mongor, Khubilai Khan, terhadap raja
Kertanagara karena dianggap menghina utusan yang dikirimkan Khubilai Khan kepadanya. Informasiinformasi
ini ia analisis untuk kemudian ia jadikan sebagai strategi politik di kemudian hari (Kisah selengkapnya dapat
dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul & Hani'ah (2017b) dengan judul Arya dâri Songennep: Antologi
Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Sumenep. Yogyakarta: LKiS). 
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Penguatan Karakter Kepatuhan dan

Kepemimpinan
Kepatuhan merupakan adalah tingkat kesesuaian perilaku seseorang terhadap norma atau kesepakatan
dengan pihak lain. Dasardasar kepatuhan
masyarakat Madura didapat melalui beberapa proses antara lain pengenalan dari orang tua, pembiasaan,
penerapan seharihari, dan penggunaan sebagai identitas grup. 

Alasan utama masyarakat Madura mematuhi peraturan adalah karena mereka sejak kecil telah diindoktrinir
untuk mematuhi peraturan.
Sedari masih kanakkanak, masyarakat Madura telah belajar untuk mematuhi pola hidup yang berlaku di
masyarakat. Pada awalnya memang susah untuk membiasakan diri mematuhi hal ini. Namun, karena
masyarakat yang lain juga melakukan hal yang sama, ini akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Ketika dewasa,
masyarakat Madura menunjukkan kepatuhan, bukan karena ia menganggap seseorang lebih dominan dari
dirinya, namun justru karena mereka ingin mengidentifikasi dirinya dengan anggota kelompoknya yang juga
memiliki kepatuhan dengan kelompoknya. 
Masyarakat Madura mengenal kepatuhan yang bersifat hirarkis yaitu kepatuhan kepada Bhuppa', Bhabhu'

, Ghuru, Ratoh. Bagi entitas etnik Madura, kepatuhan hierarkis tersebut menjadi keniscayaan untuk
diaktualisasikan dalam praksis keseharian sebagai aturan normatif yang mengikat. Oleh karenanya,
pengabaian atau pelanggaran yang dilakukan secara disengaja atas aturan itu menyebabkan pelakunya
dikenakan sanksi sosial maupun kultural. 
Pemaknaan etnografis demikian berwujud lebih lanjut pada ketiadaan kesempatan dan ruang yang cukup
untuk mengenyampingkan aturan normatif itu. Dalam makna yang lebih luas dapat dinyatakan bahwa
aktualisasi kepatuhan itu dilakukan sepanjang hidupnya. Tidak ada kosa kata yang tepat untuk menyebut istilah
lainnya kecuali ketundukan, ketaatan, dan kepasrahan kepada keempat figur tersebut.
Kepatuhan atau ketaatan kepada Ayah dan Ibu (bhuppa' bân bhâbbu') sebagai orangtua kandung, sudah jelas,
tegas, dan diakui keniscayaannya. Secara kultural ketaatan dan ketundukan seseorang kepada kedua
orangtuanya adalah mutlak. Jika tidak, ucapan atau sebutan kedurhakanlah ditimpakan kepadanya oleh
lingkungan sosiokultural masyarakatnya. Kepatuhan mutlak itu tidak terkendala oleh apa pun, sebagai
kelaziman yang ditopang oleh faktor genealogis. Konsekuensi lanjutannya relatif dapat dipastikan bahwa jika
pada saat ini seseorang (anak) patuh kepada orangtuanya maka pada saatnya nanti dia ketika menjadi
orangtua akan ditaati pula oleh anakanaknya. Itulah salah satu bentuk pewarisan nilainilai kultural yang
terdiseminasi.
Kepatuhan orangorang Madura kepada figur guru berposisi pada levelhierarkis selanjutnya. Penggunaan dan
penyebutan istilah guru menunjuk dan menekankan pada pengertian Kyai pengasuh pondok pesantren atau
sekurangkurangnya Ustadz pada 'sekolahsekolah' keagamaan. Peran dan fungsi guru lebih ditekankan pada
konteks moralitas yang dipertalikan dengan kehidupan, terutama dalam aspek ketenteraman dan
penyelamatan diri dari beban atau derita di alam kehidupan akhirat. Oleh karena itu, ketaatan orangorang
Madura kepada figur guru menjadi penanda khas budaya mereka yang (mungkin) tidak perlu diragukan lagi.
Siklus generatif tentang kepatuhan orang Madura (sebagai murid) kepada figur guru ternyata tidak dengan
sendirinya dapat terwujud sebagaimana ketaatan anak kepada figur bhuppa' bân bhâbbu'.
Kepatuhan orang Madura kepada figur Rato (pemimpin pemerintahan) menempati posisi hierarkis keempat.
Figur Rato dicapai oleh seseorang, bukan karena faktor genealogis melainkan karena keberhasilan prestasi
dalam meraih status. Dalam realitasnya, tidak semua orang Madura diperkirakan mampu atau berkesempatan
untuk mencapai posisi sebagai Rato. Oleh karena itu, kesempatan untuk menempati figur Rato pun dalam
realitas praksisnya merupakan kondisi langka yang relatif sulit diraih oleh orang Madura. Dalam konteks itulah
dapat dinyatakan bahwa sepanjang hidup orangorang Madura masih tetap dalam posisi yang senantiasa
harus patuh. Begitulah posisi subordinatifhegemonik yang menimpa para individu dalam entitas etnik Madura.

Satu peribahasa bahasa Inggris menyebutkan bahwa mereka yang patuh adalah mereka yang kelak akan
memimpin. Mereka yang mampu mencerna perintah dan melaksanakannya dengan baik akan belajar untuk
menjadi seorang pemimpin yang baik. Ketika seseorang ini memimpin, ia yang terbiasa mendengar perintah,

akan menerapkan caracara yang ia pelajari ketika diperintah, untuk memerintah yang lain. Dengan demikian,
kepatuhan pada dasarnya terkait erat dengan kepemimpinan.
Kepatuhan dan kepemimpinan merupakan suatu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan secara struktural
maupun fungsional. Pemimpin adalah figur sentral yang mempersatukan kelompok. Sedangkan kepatuhan
adalah faktor utama yang dapat mempengaruhi kepemimpinan. Individuindividu pemimpin, pastilah
membutuhkan rakyat yang patuh pada instruksi pemimpin. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau
memberi contoh oleh pemimpin kepada
pengikutnya
dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan kepatuhan adalah modal utama agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik. 
Cara alamiah
mempelajari kepemimpinan adalah melakukanya dalam kerja yang di dalamnya melibatkan unsur kepatuhan,
seperti praktik pemagangan pada seorang ahli, atau lainnya. Dalam hubungannya dengan kepemimpinan, sang
ahli diharapkan dapat menunjukkan peranannya memberikan pengajaran.
Setelah pemagangan ini selesai, sang magang akan mendapatkan bekal yang cukup untuk menjadi seorang
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Setelah pemagangan ini selesai, sang magang akan mendapatkan bekal yang cukup untuk menjadi seorang
pemimpin. 
Berdasarkan hal inilah, kita dapat melihat pada hakikatnya masyarakat Madura memiliki dua sisi positif yang
muncul dari sikap patuhnya pada perintah, khususnya yang dikeluarkan oleh figurfugur yang mereka anggap
layak untuk di patuhi. Kepatuhan mereka pada perintah dan aturan akan menghindarkan mereka dari masalah
dan dari pertikaian antar anggota masyarakat. Kepatuhan mereka pula akan mengantarkan mereka untuk dapat
memimpin kelak di kemudian hari. Ini karena jika mereka patuh pada aturan, serta patuh pada perintah, pada
intinya mereka telah dapat menahan diri mereka dari perbuatan egois dan mementingkan diri sendiri. 

12
ORANG MADURA 
DAN HIBURAN SABUNG AYAM 

S
ejak zaman dahulu kala, orang Madura sudah mulai berkreasi dengan berbagai hiburan untuk melengkapi hidup
mereka. Mereka kemudan menciptakan musik, seperti musik Sronén yang kita kenal dewasa ini, taritarian
seperti tari Muang Sangkal, Rémo, olahraga seperti Okol dan Ojung, pertandingan seperti karapan sapi dan
aduan sapi, pertunjukanpertunjukanpertunjukan seperti Tonil dan lainlainnya. Semua ini dibuat dengan tujuan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Madura akan hiburan. 
Kegiatan seharihari dan tekanan hidup seringkali membuat masyarakat Madura mengalami kelelahan baik
secara fisik maupun mental. Salah satu cara efektif untuk membuat kondisi fisik dan mental mereka segar,
adalah dengan melakukan halhal yang menyenangkan hati mereka. 
Selain itu, aktifitas menyenangkan ini dapat dijadikannya sebagai sumber inspirasi oleh masyarakat Madura.
Berbagai jenis hiburan dan seni selalu menjadi sumber inspirasi karyakarya agung dari masyarakat Madura. 
Sebagai makhluk sosial yang butuh interaksi dan pengakuan, menonton hiburan adalah salah satu media yang
efektif bagi manusia untuk melakukan interaksi dan mendapat pengakuan akan keberadaannya dalam
masyarakat. Para seniman menggunakan hiburan sebagai sarana untuk berinteraksi dengan penontonnya,
media untuk menyampaikan ide dan pandangan mereka tentang hidup. Bagi para penikmat hiburan, berdiskusi
tentang hiburanhiburan yang menarik bagi mereka 
Hiburan juga dapat dijadikan sebagai identitas orang Madura. Mereka yang menyukai Kéjhung dan musik
Sandur, serta mampu melantunkannya dengan baik, pasti akan mendapatkan tempat di komunitas Madura. Ini
terjadi karena orangorang yang mampu menampilkan seni tersebut diangggap telah berhasil menunjukkan
identitasnya sebagai orang Madura. 
Pada awalawal masyarakat Madura terbentuk, hiburanhiburan yang ada tidaklah sebanyak yang kita jumpai di
jaman sekarang. Masyarakat jaman dahulu, memiliki motif yang sama seperti masyarakat di jaman sekarang
dalam menciptakan hiburan. Yang membedakannya adalah, jika jaman sekarang sumbersumber pendukung
pembuatan hiburan melimpah di sekeliling kita, pada jaman dahulu, kondisi ini tidaklah terjadi.
Minimnya sarana penunjang menyebabkan masyarakat Madura jaman dahulu berusaha memanfaatkan apaapa
yang ada di sekitar mereka untuk digunakan sebagai sarana hiburan. Salah satunya adalah hewanhewan
ternak mereka yang digunakan untuk menciptakan hiburan yang disebut sabung ayam.
Ketika hiburan sabung ayam mulai tersebar ke Nusantara, (setelah sebelumnya berkembang di India, Thailand,
dan Jepang dan Filipina), orang Madura dengan tangan terbuka menerima gagasan hiburan ini. Apalagi, hiburan
ini ternyata diberikan penguatan bahkan dilaksanakan oleh penguasa setempat (yang biasanya berasal dari
Jawa), sehinggga legalitasnya menjadi semakin kuat.
Dengan adanya realitas ini, tidaklah aneh jika kemudian sabung ayam menjadi salah satu way of life orang
Madura tempo dulu, utamanya sebelum Islam masuk ke Madura, yang dilakukan oleh berbagai lapisan
masyarakat. Dari konsep awal yang hanya sekedar menjadi hiburan, sabung ayam ini kemudian berkembang
menjadi perjudian yang kemudian di masa sekarang dilarang oleh pemerintah Indonesia.
Realitas sabung ayam ini dapat ditemui keberadaannya dalam legendalegenda yang ada di Madura Barat. Dua
legenda Madura ditemukan mengandung informasi yang berhubungan dengan sabung ayam. Adapun legenda
tentang sabung ayam itu adalah

"legenda Panji Laras Madegan Sampang"
dan

"asal usul Banyu Sokah dan Sadah."
Dengan adanya cerita sabung ayam dalam legenda ini, semakin mengukuhkan eksistensi sabung ayam bahwa
hiburan ini telah ada sejak jaman dahulu kala, jauh mendahului keberadaan hiburanhiburan yang lain.

Sabung Ayam dalam Kisah Panji Laras
Dikisahkan bahwa suatu ketika, Panji Laras mendengar berita bahwa saat ini, di kota raja sedang demam
sabung ayam. Sang Raja sangat tertarik dengan aduan ayam dan seringkali menantang pemilik ayamayam
jagoan dari berbagai daerah untuk bertarung dengan ayamnya, tetapi tidak satupun ada yang menang. Raja
berjanji akan memberikan hadiah pada siapapun yang dapat mengalahkan ayam jagonya. 
Mendengar cerita ini, Panji Laras sangat tertarik untuk melihat ayam jago sang raja. Ia ingin sekali
membandingkan ayam jagonya dengan ayam jago sang raja. Iapun dengan halus menolak permintaan pencari
kayu bakar itu. Ia beralasan, ayam itu adalah ayam pemberian seseoran. Pemberian yang harus ia jaga dengan
baik dan tidak boleh dijual. Paham akan alasan ini, pencari kayubakarpun beranjak pergi dengan kecewa.
Pada suatu saat Panji Laras meminta izin pada ibu dan kakeknya untuk pergi ke kota raja untuk mengikuti
sayembara adu ayam jago di alunalun istana. Ijinpun diberikan dengan catatan, ia harus menjaga tingkah
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sayembara adu ayam jago di alunalun istana. Ijinpun diberikan dengan catatan, ia harus menjaga tingkah
lakunya dan menjauhkan diri dari masalah. Perjalanan ke kota raja menempuh waktu dua hari. Ibunya berkata,
bahwa jika malam tiba, Panji Laras tidak boleh asal tidur, tetapi harus memilih tempattempat yang dianggap
aman. Panji Laras paham akan perintah ini dan mengiyakan. 
Ketika tiba di alunalun kota raja, Panji Laras menjumpai bahwa alunalun itu telah penuh sesak dengan pemilik
ayam

jago dan orangorang yang
ingin menonton aduan ayam. Didaftarkannya ayamnya untuk bertanding. Tidak butuh waktu yang lama bagi
ayam Panji Laras untuk menjadi ayam favorit. Keberanian ayam Panji Laras, kekuatan dan kegesitannya
membuat lawanlawannya dengan mudah dapat ia kalahkan. 
Kesaktian ayam jago milik Panji Laras akhirnya terdengar oleh Sang Raja sehingga Raja ingin menantang ayam
jago milik Panji Laras yang oleh orangorang dianggap sakti dan ajaib itu. Tantangan Sang Raja inipun diterim
oleh Panji Laras. Ia senang karena pada akhirnya ia dapat melihat ayam Sang Raja yang katanya sangat jago
tersebut.
Ayam Sang Raja ukurannya besar. Dadanya tegak berotot dengan paruh tajam. Taji dan kukunya juga
menampakkan kesempurnaan. Untuk ukuran ayam, ayam Sang Raja memang luar biasa. Ayam itu juga terlihat
gesit dan pemberani. Ini terlihat dari tidak gugupnya ia ketika disoraki oleh orang banyak.
Melihat ayam Sang Raja, Panji Laras tidak gentar. Ia meyakini, ayamnya ini meskipun lebih kecil tetapi
keberaniannya tidak kalah dari ayam Sang Raja. Ditambah pula, ia telah mengajainya bertarung sehingga ia
yakin akan menang.
Pertarunganpun dimulai. Kedua ayam dimasukkan ke dalam arena. Ayam Sang Raja berkokok dengan keras
dan disambut teriakan bersemangat dari para penonton. Ketika puto (wasit) memerintahkan kedua ayam
dilepas, kedua ayam tersebut langsung berlari menyambut musuhnya. Saling serangpun terjadi. Keduanya
samasama berani dan kuat. 
Beberapa kali keduanya mematuk, menendang dan menubruk, dan beberapa kali pula keduanya kena patuk,
kena tending dan kena tubruk. Beberapa saat berlalu. Tandatanda kemenangan belum juga nampak diantara
keduanya. Hingga suatu ketika, ayam Cindelaras dapat menemukan kelemahan dari ayam Sang Raja.
Kelemahan itu terletak di bagian kepala dan leher bagian belakang. 
Kelemahan itu dimanfaatkan dengan baik. Ayam Cindelaras melakukan serangan dengan cara mematuk dan
menendang dengan sedikit terbang pada kedua bagian lemah tersebut. Rupanya, elang yang membawa anak
ayam ini dulu tidak hanya membawakan Panji Laras anak ayam untuk dipelihara, tetapi juga entah bagaimana
caranya mentransfer kemampuannya untuk terbang kepada anak ayam itu. Beberapa kali serangan berlalu.
Ayam Sang Rajapun menyerah.
Ayam itu melarikan diri menjauh dari yam Paji Laras. Darah terlihat mengucur di beberapa bagian tubuhnya. Dari
sikapnya, ayam sang raja rupanya sudah jerih dan tidak berselera lagi untuk bertarung. Mengetahui lawannya
lari, ayam Panji Laras berkokok dengan keras dan panjang,

membuat semua orang yang ada di
situ menjadi takjub dan lantas bersorak. Ia berkokok sekali lagi, dan kali ini, ia mengakhiri kokokannya dengan
kokokan yang mirip kalimat manusia. Kirakira seperti ini bunyinya "Tuanku Panji Laras. Rumahnya tengah alas,
Ayahnya seorang Raja. Tapi tuanku tidak tahu ayahnya ada dimana. Semua orang terkejut mendengar
perkataan ayam milik Panji Laras tersebut termasuk Sang Raja (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang
ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2016) dengan judul Mortéka dâri Madhurâ: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi
Kabupaten Bangkalan. Sidoarjo: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa Timur). 

Sabung Ayam dalam Kisah Asal Usul Banyu Sokah dan Dusun Sadah
Kisah kedua yang di dalamnya memiliki hubungan dengan sabung ayam adalah kisah Pangeran Aji Wongso.
Dikisahkan bahwa penanggungjawab Desa Banyu Sokah merasa resah karena menjumpai masyarakat Banyu
Sokah yang dulu taat beribadah sekarang berubah menjadi penjudi karena pengaruh orangorang pendatang
dari Cina. Menjumpai masalah ini, penanggungjawabpun kemudian meminta bantuan kepada kerajaan agar
dapat diutus seorang yang pintar untuk menyelesaikan masalah ini. Kerajaanpun lantas mengutus Pangeran Aji
Wongso.
Pangeran Aji Wongso dititahkan raja menuju Banyu Sokah untuk menyelesaikan masalah ini. Ia berangkat ke
Banyu Sokah dengan menaiki perahu dan mendarat di pinggir pantai dan langsung membuat masjid di tempat
tersebut. Dari Masjid inilah kemudian Pangeran Aji Wongso mengajak masyarakat beribadah. Karena
pendekatan yang dilakukannya menarik, maka masyarakat makin lama makin banyak yang tertarik menuju
masjid sehingga masyarakat yang melakukan judi sabung ayam makin berkurang. Ini tentu saja membuat orang
orang Cina menjadi marah.
Masyarakat Cina inipun kemudian membuat ulah ketika masyarakat sedang berada di Masjid mendengarkan
pengajian. Masyarakatpun menjadi marah dan terjadilah keributan. Perkelahian menjadi tidak terelakkan dan
situasi menjadi tidak terkendali.
Untuk menghindari bentrokan yang lebih besar, Pangeran Aji Wongso lantas mengajak berbicara dengan
pemimpin dari masyarakat Cina. Hasil dari pembicaraan ini adalah bahwa dalam waktu dekat, akan diadakan
sabung ayam antara ayam Pangeran Aji Wongso dan pimpinan masyarakat Cina. Sabung ayam ini juga ada
taruhannya, yaitu jika Pangeran Aji Wongso menang, masyarakat Cina harus meninggalkan tempat itu dan
mencari daerah lain, sedangkan jika ayam dari ketua masyarakat Cina menang, Pangeran Aji Wongso
diharuskan meninggalkan tempat itu dan budaya judi ayam akan disahkan sebagai budaya Banyu Sokah dan
dilaksanakan dua hari sekali. Kedua pihak menerima kesepakatan ini.
Beberapa hari kemudian, dilaksanakanlah kesepakatan tersebut. Masyarakat Madura dan Cina yang ada di
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Beberapa hari kemudian, dilaksanakanlah kesepakatan tersebut. Masyarakat Madura dan Cina yang ada di
Banyusokah berbondongbondong datang ke lapangan untuk menyaksikan adu ayam bergengsi tersebut. Ayam
dari ketua masyarakat Cina tubuhnya besar dan hitam legam. Adapun ayam dari Pangeran Aji Wongso
warnanya putih dan kecil. Dari ukuran tubuh saja, Nampak jelas bahwa ayam dari ketua perwakitan masyarakat
Cina akan menang dengan mudah.
Kedua ayampun dilepas di arena. Ketika keduanya bertemu, ayam hitam legam nampak menguasai arena,
sedangkan ayam putih beberapa kali kerepotan mendapat terjangan dari lawannya. Lama keduanya bertarung
dan semakin lama pertarungan semakin seru. Si hitam unggul dari segi kekuatannya, sedang si putih unggul
kegesitannya.
Beberapa saat berlalu. Nampak sudah ayam hitam legam mulai merasakan kelelahan dan kebosanan. Serangan
yang ia lakukan jarang menemui sasaran karena si putih lincah menghindar. Adapun si putih, gerakannya masih
gesit, dan bahkan makin lama, gerakannya makin cepat. Riuh suara penonton meramaikan arena ketika suatu
ketika, ayam putih dengan cerdik melompat dan mendaratkan cakarnya di kepala si hitam. Si hitampun kalah
dan melarikan diri.
Atas kekalahan ini, maka tidak bisa tidak, masyarakat Cina harus melaksanakan perjanjian ini. Merekapun pergi
membawa barangbarang mereka ke tempat yang tidak diketahui. Hingga kini, daerah yang dulu ditempati
masyarakat Cina masih ada, dan disebut sebagai Pecinan (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis
Azhar, Iqbal Nurul (2017a) dengan judul Mastéka dâri Sampang: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi
Kabupaten Sampang. Yogyakarta: LKiS).

Sabung Ayam dan Judi: Dua Mata Koin Yang Berkaitan
Secara umum, sabung ayam apabila dilakukan dengan benar tidaklah bertentangan dengan aturan manapun.
Kegiatan ini akan menjadi hiburan yang sehat jika pihakpihak yang terlibat, paham akan nilainilai kebaikan hati
dan rasa sayang pada makhluk hidup. Pertandingan ini akan sama derajatnya seperti pertandingan gulat, tinju,
pencak silat, atau oleh raga beladiri lainnya yang mempertemukan dua orang untuk beradu kebolehan beladiri
dan olah fisik. Yang membedakannya adalah pelaku pertandingan ini adalah ayam, dan manusia berfungsi
sebagai pelatih atau pengadunya. 
Jika sabung ayam dilakukan masyarakat Madura seperti mereka melakukan pertandingan yang lain yang penuh
dengan aturan dan kehormatan, seperti larangan keras untuk melukai hingga parah dengan senjata tajam serta
larangan untuk membunuh, maka pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Sayangnya,
karena manusia yang melakukan pertandingan ini dipenuhi oleh nafsu untuk menang akibat dari tergiurnya
mereka dengan taruhan yang besar, maka mereka melakukan banyak cara agar ayam mereka menang, seperti
memasangkan pisau pada taji untuk melukai ayam lawan, atau melakukan tindakantindakan kasar lainnya. 
Akar masalah dari sabung ayam ini sebenarnya adalah taruhan, atau perjudiannya. Karena tanpa perjudian,
maka sabung ayam akan menjadi pertandingan menyenangkan untuk semua lapisan masyarakat. Selama
perjudian masih ada, kualitas hiburan sabung ayam akan tetap berada di bawah, akan tetap menjadi
petandingan ilegal, dan akan tetap dianggap sebagai hiburannya para orangorang pinggiran.
Papu (2002) menyebutkan

bahwa perjudian sudah ada sejak jaman prasejarah. Perjudian bahkan seringkali dianggap seusia dengan
peradaban manusia.
Dahulu

kala, orangorang Mesir kuno memiliki kebiasaan menebak jumlah jarijari dua orang berdasarkan angka ganjil
atau genap. Mereka melempar koin dan lotere, yang dipelajari dari Cina. Para raja seperti Nero dan Claudine
menganggap permainan dadu sebagai bagian penting dalam acara kerajaan. 
Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta
membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian perlu
diadakan usahausaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecilkecilnya, untuk
akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.
Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur diluar KUHP
seperti dalam UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan PP No.9 Tahun 1981 tentang
Pelaksanan UU No.7 Tahun 1974, kesemuanya menetapkan perjudian itu sebagai kejahatan sehingga
praktiknya perlu untuk dicegah dan ditanggulangi. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana
perjudian itu dapat dilakukan melalui upaya penal (sarana hukum pidana) maupun upaya nonpenal (sarana di
luar hukum pidana) (http://suhadirembang.blogspot).
Dalam KUHP disebutkan dalam Pasal 303 Ayat 1, bahwa perjudian diancam ''dengan hukuman penjara
selamalamanya sepuluh tahun atau denda sebanyakbanyak Rp 25 juta, barang siapa dengan tidak berhak:
(1.e) menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi,
atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, (2.e) sengaja mengadakan atau memberi kesempatan
untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak
ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu, dan (3.e.) turut main judi sebagai
mata pencaharian, dalam ayat 2 dinyatakan, jika bersalah melakukan kejahatan perjudian dalam jabatannya ia
dapat dipecat dari jabatannya itu
(http://

suhadirembang.blogspot).
Dari hasil penelitiannya di sebuah desa di Jawa Timur, Cederroth (1995: 170, 194200) menemukan bahwa
akar dari 'kebiasaan buruk' berjudi ini dekat ke persoalan 'strategistrategi untuk bertahan hidup' (strategies for
survival). Ini menunjukkan betapa beratnya persaingan memasuki saluransaluran sempit penghidupan 'halal'
yang disesaki para pencari nafkah pedesaan.
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yang disesaki para pencari nafkah pedesaan.
Geertz (1973) pernah meneliti tentang tindakan judi dalam sabung ayam. Baginya, judi merupakan realitas
sosial yang amat rumit, sebab ia menggambarkan ekspresi simbolik yang mencerminkan kebudayaan
masyarakatnya. Dalam
kacamata

Geertz, masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai
suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap
mendapatkan keuntungan yang sebesarbesarnya atau menjadi kaya dalam sekejab tanpa usaha yang besar. 
Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya
perilaku tersebut dalam komunitas.

Kejahatan perjudian secara individual dapat berhubungan dengan tidak dinikmatinya kesejahteraan sosial
dalam berbagai aspek, dan kemudian mendorong untuk dilakukannya tindakan kejahatan yang merugikan
pihak lain (korban). Namun, bila ditelisik lebih lanjut, pelaku kejahatan individual yang menghuni penjara, pada
umumnya mempunyai ciri yang serupa dengan korbannya, kaum yang terpinggirkan dari kesempatannya untuk
menikmati kesejahteraan
sosial. 

Bagi Geertz (

1973), situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman
teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metodemetode pemasaran
yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak
jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh
para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan
kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi
pada siapa saja (padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil). Peran media massa seperti
televisi dan film yang menonjolkan keahlian para penjudi yang "seolaholah" dapat mengubah setiap peluang
menjadi kemenangan atau mengagungagungkan sosok sang penjudi, telah ikut pula mendorong individu untuk
mencoba permainan judi. 
Menurut Geertz (1973), sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku
berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan
sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktuwaktu ingin diulangi
lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai Reinforcement Theory yang mengatakan bahwa perilaku
tertentu akan cenderung diperkuat/diulangi bilamana diikuti oleh pemberian hadiah/sesuatu yang
menyenangkan.

Geertz (1973) juga menyebutkan sebuah faktor lain yyang menjadi alasan munculnya perjudian. Faktor ini

disebut faktor persepsi terhadap ketrampilan. Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu
atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa kemenangan dalam permainan judi
adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka menilai ketrampilan yang dimiliki akan membuat mereka
mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan. Mereka seringkali tidak dapat
membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata.
Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai
hampir menang, sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.
Lantas apa saja tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan tindakan judi di Madura? Apa sajakah faktor
yang menghambat pengendalian tindakan judi di Madura? dan mengapa orangorang korban sanksi tindakan
judi memiliki hubungan erat antara satu dengan lainnya?

Secara umum, pemberantasan perjudian di Madura terkendala masalah budaya. Dalam pandangan beberapa
kelompok di Madura, perjudian sabung

ayam merupakan suatu tradisi, sehingga meskipun dilarang mereka tetap akan melakukan judi ini baik secara
sembunyisembunyi maupun terangterangan. Tradisi judi sabung ayam di Madura identik dengan tradisi
kebiasaan sehingga tidak lekang dengan perkembangan jaman.

Keengganan

masyarakat untuk tidak memberikan informasi apabila ada perjudian
juga merupakan sebuah masalah tersendiri. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan Hardiansyah (2009) yang
menyatakan bahwa pengelola tempattempat yang digunakan

judi tidak kooperatif, sehingga operasi pemberantasan perjudian seringkali gagal. Sangat sulit untuk
mendapatkan saksi, karena pada umumnya para saksisaksi merupakan orangorang yang mempunyai ikatan
bisnis perjudian
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bisnis perjudian
tersebut.
Selain itu, di Madura, ditemukan

pula adanya oknum aparat dan pejabat yang melindungi kegiatan perjudian
sabung ayam

ini. Keterbatasan dari aparat penegak hukum baik dari sisi jumlah personil maupun mental dan moralitasnya,
menyebabkan pengawasan dan penertiban judi sabung ayam menjadi lemah. Bisnis judi beromzet besar justru
dibekingi oleh aparat penegak hukum.
Pelaku judi sabung

ayam selain dibentengi oleh orang penting juga tergabung dalam suatu jaringan dengan struktur organisasi
yang tersusun rapi, sehingga yang berhasil dijaring aparat
hanyalah pelakupelaku kecil.
Beberapa saran lain yang bisa di ajukan untuk menanggulangi perjudian di Madura adalah dengan mengadakan
perbaikan ekonomi nasional secara menyeluruh serta menetapkan undangundang atau peraturan yang
menjamin gaji minimum bagi pekerja dan pegawai yang sepadan dengan biaya pemenuhan kebutuhan hidup
seharihari. Perluasan lapangan pekerjaan utamanya di Madura, penurunan harga sandang dan pangan, serta
adanya jaminan perumahan akan menyebabkan masyarakat Madura menjadi enggan untuk melirik judi sebagai
sebuah pilihan hidup. 
Rasa aman terjamin secara sosial akan mengurangi nafsunafsu berspekulasi dan kecenderungan main untung
untungan dengan menyertakan pertaruhan atau judi. Selain itu, pemangku kekuasaan juga harus dapat
menyeimbangkan kondisi pusat dengan di daerah tanpa adanya diskriminasi pemberian butged dalam usaha
usaha penambahan biaya pembangunan dan pemeliharaan. Usulanusulan tentang penyediaan tempattempat
hiburan yang sehat di Madura disertai intensifikasi pendidikan mental dan ajaranajaran agama juga harus
dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Alternatif lainnya ialah larangan peraktek judi disertai tindakan preventif
(hukuman dan saksi) secara konsekuen, dan tidak secara setengahsetengah. 
Selain dari yang disampaikan di atas, para orang tua di Madura harus selalu memberikan bimbingan dan bekal
pengetahuan agama kepada anakanaknya agar terhindar dari perjudian. Tokohtokoh masyarakat Madura
hendaknya membentuk sebuah kegiatan bagi para remaja, pengangguran, dan warga yang kurang aktif dalam
perkumpulan sehingga akan tercipta suasana kebersamaan dan terhindar dari perbuatanperbuatan yang
dilarang agama dan negara. Pemerintah hendaknya membuat intel, di setiap desa atau kecamatan di Madura,
untuk memantau terjadinya perjudian dan tindak kriminalitas lainnya. Pemerintah hendaknya menindak tegas
dan tidak pandang bulu kepada pelaku perjudian dan tindak kriminalitas lainnya, agar menjadi pelajaran bagi
yang lainnya.

13
ORANG MADURA 
DAN KEGEMARANNYA BETERNAK 

D
alam anggapan sebagian besar orang terhadap mata pencaharian orang Madura, bertani (utamanya jagung)
merupakan mata pencaharian hidup utama sebagian besar masyarakat di Madura. Pekerjaan bertani ini tidak
hanya ditekuni pada saat musim hujan, melainkan juga musim kemarau.
Saat musim hujan, jika lokasinya di tegal, tanaman yang biasa ditanami adalah jagung, kacang, ketela pohon,
dan kedelai,. Jika lokasinya di sawah yang beririgasi atau sawah tadah hujan, maka padilah yang ditanam. Saat
musim kemarau tiba, orang Madura menanam tembakau secara besarbesaran.
Buahbuahan seperti mangga, kedondong, srikaya, jambu air, delima, dan duwet adalah tanaman buahbuahan
yang ditanam di pagar depan rumah orang Madura. Buahbuahan ini sebagian memang dipasarkan, tetapi
perdagangannya tidak begitu besar.
Kegiatan bertani ini dilakukan sekaligus oleh kaum pria dan wanita. Pekerjaan yang beratberat seperti
membajak dan mencangkul, diberikan kepada kaum lakilaki. Sedangkan menanam, memberi pupuk, menyiangi,
memanen, dan pekerjaan ringan lainnya umumnya dilakukan oleh perempuan. Saatsaat bertanam, orang
Madura menghabiskan sebagian besar waktunya di sawah atau tegal karenanya, sebelum matahari terbit dan
menjelang matahari terbenam, mereka jarang berada di rumahnya. Inilah yang menyebabkan orang Madura
dilabeli sebagai orang yang gigih dan tekun dalam bekerja.
Selain bertani, masyarakat umum menganggap mata pencaharian selanjutnya di pulau Madura adalah melaut
atau menjadi nelayan bagi mereka yang tinggal di pesisir pantai. Karena pekerjaan inilah orang Madura memiliki
pandangan hidup abhântal ombâ' asapo' angén (berbantal omba' dan berselimut angin). Pandangan ini
dimaksudkan bahwa orang yang bekerja sebagai nelayan rela berlamalama di laut berteman dengan ombak
dan angin untuk mendapatkan hasil tangkapan yang memuaskan. Hasil tangkapan tersebut kemudian
diserahkan kepada pangaddhâng (penghadang) atau pangambâ' (penjemput) yang datang menjemput dengan
perahu yang lebih kecil untuk kemudian dijual di daratan.
Di samping itu, berdagang juga dianggap mata pencaharian yang sangat penting bagi orang Madura. Pekerjaan
ini bisa dilakukan oleh kaum pria maupun wanita. Umumnya, orang yang tidak bertani akan memilih untuk
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ini bisa dilakukan oleh kaum pria maupun wanita. Umumnya, orang yang tidak bertani akan memilih untuk
berdagang, baik di pulau Madura maupun di rantau. Mereka menjual hasil produksinya ke daerah lain atau
mendatangkan komoditas yang tidak terdapat di pulau Madura untuk diperdagangkan.
Anggapananggapan di atas bisa dikatakan benar, karena pada faktanya, masyarakat Madura banyak
melakukan halhal yang disebutkan di atas. Namun ketika kemudian fakta itu disintesiskan untuk mencari
informasi terkait dengan pekerjaan apakah yang paling mudah serta paling digemari masyarakat Madura untuk
dilakukan, ternyata jawabannya bukanlah ketiga hal di atas. Pekerjaan yang dimaksud adalah beternak. 
Legendalegenda yang ada di Madura dapat memberikan gambaran pada kita tentang pilihan orang Madura
adalah hal pekerjaan. Secara umum, pertanian bukanlah sebuah opsi yang akan dengan senang hati di ambil
orang Madua untuk dilakukan. Ini disebabkan karena tingkat kualitas tanah di Madura tidaklah sebagus tanah di
Jawa untuk diolah sebagai lahan pertanian. Pun juga nelayan dan perdagangan. Dua pekerjaan ini beresiko
besar karena dapat bersinggungan dengan nelayan atau pedagang dari suku lain.
Kerbau, Sapi dan kambing adalah tiga komoditas hewan domestik yang diternakkan. Dipilihnya tiga hewan ini,
selain karena nilai ekonomisnya yang cukup tinggi, perawatannya juga tidaklah terlalu sulit dilakukan. Tiga jenis
hewan ini biasanya di lepas oleh masyarakat Madura di tegalan untuk mencari makan (asabbhâh) dan ketika
malam hari, hewanhewan ternak ini akan pulang menuju kandangnya sendiri.
Tiga kisah yang menceritakan keberadaan kegiatan peternakan hewan kerbau, sapi dan kambing di Madura
adalah sebagai berikut.

Peternakan Kerbau
Peternakan kerbau dapat dijumpai dalam kisah pemuda Jokotole dan asal usul Desa Socah, Banyuacellep,
Tellang dan Jambuh. Dalam cerita rakyat ini dikisahkan, bahwa Potré Konéng setelah kehamilanya yang
kontroversial melahirkan bayi lakilaki yang tampan. Anehnya Potré Konéng melahirkan si bayi tanpa ariari dan
tanpa mencucurkan darah setetespun. Potré Konéng menjadi takut akan kelahiran yang aneh ini dan
menyangka bayinya akan mendatangkan keburukan pada kerajaan. Ia lantas menyuruh emban kepercayaannya
bernama Toya untuk membuang bayinya ke hutan. Toyapun pergi ke hutan dan meletakkan bayi tersebut di
bawah pohon dan ditutup dedaunan untuk membuat bayi itu terhindar dari panas dan hujan, serta mudah
ditemukan oleh orang yang lewat.
Bayi tak berdaya itu ditemukan oleh seorang pandai besi bernama Empu Kelleng yang tinggal di Bluto. Pandai
besi ini, lama hidup berumah tangga dengan istrinya yang berasal dari lereng gunung Dieng, tapi belum
dikaruniai keturunan. Dikisahkan bahwa Empu Kelleng memiliki lima belas ekor kerbau. Karena banyaknya
kerbau di sekitar rumahnya, daerah tempat Empu Kelleng berada disebut Pekandangan. Kelak, Pekandangan

akan menjadi nama sebuah desa untuk merujuk pada tempat yang ditingggali Empu Kelleng. Empu Kellengpun
mendapatkan julukan empu Pekandangan. 
Empu Kelleng dapat bertemu dengan bayi Potré Konéng karena salah satu kerbaunya sering tidak kembali dari
hutan kecuali pada waktu malam. Kerbau itupun secara aneh juga bertambah kurus. Khawatir akan kondisi
kerbaunya, Empu Kelleng menyusul ke hutan dan menjumpai bahwa ternyata si kerbau sering terlambat pulang
karena menjaga seorang bayi dan menyusuinya setiap hari.
Empu Kellengpun membawa bayi itu ke rumahnya dengan perasaan gembira luar biasa. Anak itupun ia beri
nama "Tole,

" yang berarti anak lakilaki. Kata Tole muncul kali pertama dari mulut istrinya yang dengan wajah bahagia
memanggil bayi itu dengan sebutan "
Tole". Sejak Empu Kelleng mengangkat Tole sebagai anak, keluarga Kelleng semakin bahagia dan sejahtera
(Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul & Hani'ah (2017b) dengan judul Arya
dâri Songennep: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Sumenep. Yogyakarta: LKiS).

Peternakan Sapi
Peternakan sapi juga muncul dalam cerita rakyat Madura. Dikisahkan bahwa dahulu kala, hiduplah seorang
ulama yang gemar melakukan safar (perjalanan) yang bernama Kyai Abdurrahman atau yang lebih dikenal
dengan sebutan Kyai Serembang. Setiap melakukan perjalanan, Kyai Sarembang memiliki kebiasaan yang unik
yaitu selalu membawa sapi peliharaan kesayangannya. Sapi peliharaannya memiliki ciriciri yang khas yaitu
warnanya hitam, badan bagian tengahnya berwarna putih dan ekornya juga berwarna putih, sehingga kalau
dilihat dari jauh, sapi kesayangannya tersebut terlihat seperti sapi belang. 
Sapi itu dibawa kemanamana karena menurutnya, sapi itu adalah sapi yang penurut. Setiap kali diajak untuk
beribadah sapi itu tidak banyak berkomentar, apalagi menolak. Ini berbeda sekali dengan banyak manusia yang
telah dijumpainya yang seringkali mengeluarkan alasan dan keluhan ketika diajak beribadah. 
Suatu ketika, Kyai Serembang berjalan dengan menempuh menempuh jarak yang sangat jauh. Kakinya telah
letih dan sudah tidak sanggup lagi berjalan. Ketika ia mengamati sekitar ia menjumpai bahwa tempat itu begitu
tenang. Hati kecilnya berbisik bahwa tempat itu adalah sebuah tempat yang cocok untuk digunakan untuk
bertapa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Matanya lantas melihat sekelilingnya dan menjumpai bahwa
tidak jauh dari tempatnya berdiri, terdapat sebuah tempat karang datar yang teduh, yang dikelilingi pohonpohon
rindang. Iapun lantas menarik tali sapinya mendekat pada tempat itu. 
Ketika ia mau mendekati tempat itu, tibatiba ia mendengar suara berisik yang tidak jauh dari tempatnya berada.
Didekatinya tempat itu dan ia melihat seekor harimau dan seekor ular besar sedang bertarung. Dari gelagatnya,
sepertinya terlihat bahwa harimau sedang kelaparan dan berusaha memakan ular besar. Ular besar yang
merasa keselamatannya terancam, lantas balik menyerang dan terjadilah pertarungan yang sengit. Di tengah
pertarungan yang seru tersebut, secara tidak sengaja sang harimau mengetahui kedatangan Kyai Serembang
dan sapinya. Harimau itu merasa bahwa dua makhluk yang secara tidak sengaja terlihat itu lebih lezat dari rasa
tubuh sang ular. Iapun lantas memilih mengalah kepada ular dan melompat menjauh. Mengetahui bahwa
musuhnya telah mengendurkan serangannya, sang ular lantas pergi merayap ke dalam semaksemak lebat.
Setelah sang ular pergi, tanpa basa basi sang harimau lantas mendekati Kyai Serembang dan sapinya. Rupanya
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Setelah sang ular pergi, tanpa basa basi sang harimau lantas mendekati Kyai Serembang dan sapinya. Rupanya
ia bermaksud memakan keduanya. 
Mengetahui ada bahaya besar yang mendekat kepada mereka berdua, iapun lantas mulai berdoa dan
beristighfar. Dengan suara berbisik, ia juga minta sapi untuk mulai berdoa agar diberi keselamatan. Sayangnya,
tidak ada satupun suara doa yang keluar dari sang sapi. 
Setelah Kyai Serembang mulai berdoa dan beristighfar, keajaibanpun terjadi. Sang harimau ternyata terkesan
menjadi tidak berselera kepada Kyai Serembang. Ini terlihat dari perhatian sang harimau yang langsung tertuju
pada si sapi. Dengan sekali terkam, sapi itupun berhasil dimangsa oleh sang Harimau. Di depan mata kepala
Kyai Serembang, sapi kesayangannya itu dimakan dengan lahap dan menyisakan tulang belulangnya saja. Kyai
Serembang sangat sedih akan hal ini, bukan karena sapi yang sejak dulu dipelihara dan dibesarkan dengan
susah payah dimakan oleh seekor harimau, namun karena di akhir hidup sapi yang selalu menemaninya
beribadah, tidak keluar satupun doa kepada Allah.
Dari kejadian tersebut, Kyai Serembang merasakan sesuatu yang aneh dan janggal. Timbul pertanyaan dalam
hatinya, kenapa harimau yang lapar setelah bertarung dengan ular itu hanya menerkam sapi kesayangannya.
Kenapa harimau itu juga tidak menerkam dirinya. Ia merasakan bahwa istighfar dan doanya telah
menyelamatkan hidupnya. Iapun bersyukur dan semakin rajin beribadah kepada Allah. Pelajaran berharga yang
telah dipetiknya, semua orang pasti akan menghadapi sakaratul maut. Namun tidak semua orang sukses
menghadapinya (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2016) dengan judul
Mortéka dâri Madhurâ: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Bangkalan. Sidoarjo: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa Timur).

Peternakan Kambing
Kebiasaan beternak kambing juga dapat dijumpai dalam cerita rakyat Madura yang lain. Dikisahkan pada suatu
siang,

ada 2 orang lakilaki yang
berasal dari kampung sekitar yang bernama Mean dan Suli datang ke tempat tersebut untuk megembalakan

kambing. Kambing itu mereka lepas dengan harapan dapat mencari rumput sendiri di sekitar daerah tersebut
yang memang ditumbuhi banyak rumput liar. Adapun kedua lakilaki itu, mereka asyik berbincangbincang.
Karena terlalu asyik berbincangbincang, mereka tidak menyadari sesuatu telah terjadi pada kambing mereka.
Setelah beberapa lama berbincang dan kambingkambing mereka dianggap telah cukup makan, Mean dan Suli
memutuskan untuk pulang. Betapa terkejutnya mereka mengetahui bahwa kambing mereka berkurang satu.
Mereka memutuskan untuk mencari kambing tersebut di sekitar lokasi penggembalaan, tetapi kambing itu tidak
ditemukan.
Setelah lelah mencari namun tidak diketemukan jua, keduanya sepakat untuk pulang. Setiba di rumah, Suli
lantas bercerita kepada istrinya tentang apa yang sudah dialaminya hari itu. Istrinya itu hanya menatap
kebingungan. Mereka kebingungan bahkan heran dan mencoba mencari tahu kirakira kemana kambing itu
pergi, kepada

orangorang yang ada di
sekitar rumahnya utamanya orangorang tua.
Ketika Suli menceritakan hal ini pada tetanggatetangganya, dijumpai fakta bahwa beberapa dari tetangganya
juga mengalami hal yang sama. Tidak hanya sekali, bahkan ada beberapa orang yang menceritakan pernah
kehilangan kambing sebanyak dua kali di tempat yang sama dengan hari yang berbeda, tanpa diketahui kemana
kambingkambing itu pergi. Orangorang yang kambingnya hilang itu malas mencari kambingkambing itu.
Mereka masih teringat katakata orangorang sepuh bahwa daerah itu adalah daerah berrit (angker). Mereka
berpikir, kambingkambing itu pastilah dibawa lari penunggu tempat itu dan tidak akan mungkin kembali. Suli
tidak mengetahui ceritacerita ini karena ia sebenarnya orang baru di desa itu. Ia pindah ke tempat itu karena
menikahi istrinya yang memang orang situ. 
Suli yang pemberani tidak menelan mentahmentah cerita itu. Sukar baginya percaya bahwa ada makhluk ghaib
yang suka makan kambing. Kalau hanya sekedar lewat dan menampakkan diri, dia sudah sering melihat, tapi
makan kambing, berat rasanya untuk percaya. Pasti ada sesuatu yang aneh.
Suli lantas mengungkapkan keheranannya dan mengajak para tetangga itu berpikir rasional dan mengajak
mereka membuktikan kebenaran cerita itu. Para tetangga yang sifat tradisionalnya masih kuat, tentu saja
menolak mentahmentah ajakan Suli. Mereka takut kena kualat. Baru ketika Suli mengajak taruhan, bahwa jika
mereka benar kambingnya dimangsa makhluk ghaib, Suli akan memberikan dua kambingnya untuk mereka jika
menang. Hati para tetangganya menjadi panas dan tertantang. 
Merekapun rembukan untuk mencari cara membuktikan hal tersebut. Dari hasil rembukan, didapati rencana
bahwa mereka akan meletakkan umpan berupa kambing, dan kambing itu akan mereka lepas di sekitar tempat
itu. Kambing itu akan mereka awasi bergantian dari tempat jauh (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang
ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2016) dengan judul Mortéka dâri Madhurâ: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi
Kabupaten Bangkalan. Sidoarjo: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa Timur).

Kegiatan Peternakan di Madura di Masa Kini
Tanéyan Lanjhâng adalah suatu sistem tradisional dari kumpulan rumah yang terdiri atas keluargakeluarga
yang mengikatnya. Satu kelompok rumah terdiri atas 2 sampai 10 rumah, atau dihuni sekitar sepuluh keluarga
yaitu keluarga batih yang terdiri dari orang tua, anak, cucu, cicit dan seterusnya. Sistem rumah ini masih
bertahan hingga sekarang utamanya di daerah pedesaan yang lahannya masih luas.
Susunan rumah disusun berdasarkan hirarki dalam keluarga. Barattimur adalah arah yang menunjukan urutan
tua muda. Sistem yang demikian mengakibatkan ikatan kekeluargaan menjadi sangat erat. Di ujung paling barat
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tua muda. Sistem yang demikian mengakibatkan ikatan kekeluargaan menjadi sangat erat. Di ujung paling barat
terletak langgar. Bagian utara merupakan kelompok rumah yang tersusun sesuai hirarki keluarga. Susunan
barattimur terletak rumah orang tua, anakanak, cucucucu, dan cicitcicit dari keturunan perempuan. 
Dalam tiap Tanéyan Lanjhâng selalu dijumpai kandang hewan ternak. Letaknya biasanya di baris sebelah
selatan dekat dengan dapur. Jika lahan yang dimiliki keluarga Madura agak luas, kandang itu bisa di tempatkan
di belakang dapur agak jauh dari langgar. Di kandang inilah, masyarakat Madura memelihara ternak mereka. 
Disebabkan karena sebagian besar masyarakat Madura memiliki kandang untuk memelihara ternak mereka,
maka dapat dikatakan profesi lain suku Madura selain bertani dan nelayan adalah beternak. Ternak yang utama
dan dipandang prestisius di Madura adalah ternak sapi. Sapi Madura adalah sapi lokal asli Indonesia yang
terbentuk dari persilangan antara banteng atau sapi bali dan sapi Zebu dan sapi Brahman serta Sapi Jawa.
(Mien Rifai, 2007).
Sapi ini secara genetik memiliki sifat toleran terhadap iklim panas dan lingkungan marginal serta tahan terhadap
serangan penyakit. Karakteristik sapi Madura secara umum adalah bentuk tubuhnya kecil, kaki pendek dan kuat,
bulu berwarna merah bata agak kekuningan, tetapi bagian perut dan paha sebelah dalam berwarna putih,
bertanduk khas.
Sejak dahulu, kekhasan sapi Madura telah dijaga dengan melarang sapisapi jenis lain masuk ke Madura.
Perkembang biakan sapi ini umumnya di Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep. Dari Sapudi inilah sapi dipasarkan
ke seluruh Madura melalui Sumenep. 
Selain di Pulau Sapudi, di Kabupaten Pamekasan, juga dikembangkan budidaya ternak sapi asli Madura di Desa
Sana Daya, Kecamatan Pasean. Atas keberhasilan Pamekasan dalam peternakan sapi, Gubernur Jatim bahkan
telah menetapkan Madura menjadi sentra produksi daging sapi.
Sapi dalam kehidupan masyarakat Madura memang mempunyai tempat yang khusus. Ini disebabkan karena
peranannya yang besar bagi petani dan pedagang. Tanah pertanian dapat digarap dengan bantuan sapi. Alat
transportasi di pedalaman Madura juga masih banyak menggunakan sapi (sapi pajikaran).

Sapi Madura berjenis kelamin jantan, dimanfaatkan sebagai sapi kerapan. Karapan sapi sudah menjadi bagian
dari budaya masyarakat Madura. Selain sapi, orang Madura juga beternak unggas. Unggas Madura khususnya
Ayam bekisar Madura sangat terkenal. Unggas ini bahkan dijadikan Maskot Kabupaten Sumenep.
Selain sapid an unggas, ada juga komoditas lain yang dapat dengan mudah diternakkan di Madura. Komoditas
ternak ini adalah Embé' Poté (kambing putih). Ternak Embé' Poté, merupakan ternak dengan beragam tujuan.
Sebagai hewan mamalia, selain bisa memproduksi susu dan daging, kambing juga dimanfaatkan untuk
memproduksi pupuk organik padat dan cair. Kulit dan rambut juga bisa dimanfaatkan untuk tas, sabuk, dompet,
topi, permadani, dan lukisan. Kambing juga berfungsi sebagai tabungan yang bisa diuangkan ketika peternak
membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

14
ORANG MADURA 
DAN KEPERCAYAAN PADA KUTUK DAN BÂLÂT 

P
ada zaman dahulu, kepercayaan masyarakat Madura pada mistik dan bendabenda, bahkan manusia yang
dianggap keramat, masih sangatlah kental. Mereka percaya bahwa beberapa benda atau manusia, memiliki
keistimewaan yang sukar untuk dilogika. Benda atau manusia yang memiliki keistimewaan ini haruslah
diperlakukan secara khusus karena jika tidak, akan membawa masalah dalam hidup mereka. 
Sebelum orang Madura diatur dalam satu bingkai negara kesatuan, mereka di atur oleh kerajaan. Pada waktu
itu, wibawa serta kedudukan penguasa sangat dihormati bahkan namanya saja tidak bisa diucapkan
sembarangan walaupun dalam sebuah percakapan. Meskipun tidak ada orang lain yang mendengar, pelaku
percakapan akan tetap hatihati karena jika mereka tidak menempatkan percakapannya sesuai dengan kondisi
dan penyebutannya, mereka yang bercakapcakap akan "kenning bâlât

" alias "
kualat.

" Kepercayaan akan kenning bâlât ini tidak memunculkan keraguraguan, sehingga banyak yang mengatakan
bahwa para penguasa masa lalu dan para orang tua terdahulu memiliki kesaktian yang tinggi yang dapat
menimbulkan "
bâlât

".
Kata "
bâlât

" sangat erat kaitannya dengan kata "
kutukan.

" Jika kualat didefinisikan sebagai mendapat bencana (karena berbuat kurang baik kepada orang tua dan
sebagainya), maka kutukan didefinisikan sebagai doa atau katakata yang dapat mengakibatkan kesusahan



id: 177Quotes detected: 0% in quotes:

id: 178Plagiarism detected: 0.01% http://topenglishindonesianstories....

sebagainya), maka kutukan didefinisikan sebagai doa atau katakata yang dapat mengakibatkan kesusahan
atau bencana kepada seseorang. Dua hal ini sering muncul beriringan. Seseorang bisa kena bâlât ketika ia
dikutuk orang lain. Seseorang yang dikutuk, biasanya kena bâlât.
Cerita yang melibatkan "
bâlât

" dan "
kutukan" tidak hanya ada

dalam legenda seperti Malin
Kundang yang terkeal. Dalam legendalegenda yang ada di Madura, kejadian yang berhubungan dengan bâlât
juga dapat dijumpai keberadaannya. 
Bâlât yang terjadi dalam cerita di Madura ini muncul sebagai akibat dari tingkah laku dari seseorang atau
sesuatu yang tidak menyenangkan hati tokoh sentral tersebut dan diangggap sangat keterlaluan, serta tidak
mungkin dapat dirubah sehingga tokoh utama kisah tersebut akhirnya menjatuhkan kutukan yaitu berupa doa
atau katakata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang yang telah menyinggung
hati sang pengutuk.
Dalam kisah rakyat Madura, setidaknya ditemukan empat kutukan yang ditemukan di dalamnya beserta bâlât
yang mengikutinya. Adapun keempat kutukan dan kualat tersebut adalah: kutukan Adipoday, kutukan Juju'
Jhuda, kutukan raja Bangkalan, dan kutukan Ki Ageng Rawit.

Kutukan Adipoday 
Dikisahkan bahwa anak angkat Adirasa telah berjanji pada Adirasa untuk tidak berbuat kejahatan kepada
siapapun apalagi sampai membunuh seseorang selama hidupnya. Ternyata anak angkat ini ingkar dan
menyebabkan ia kena kualat.
Dikisahkan bahwa setelah ditinggal Adirasa, anak angkatnya itu kemudian menikah dengan puteri seorang
saudagar dan dikaruniai seorang anak yang terbilang nakal. Suatu ketika, sang anak berbuat ulah yaitu
mengencingi wajah ayahnya yang sedang tidur pulas. Kenakalan ini tidak dapat ditoleransi oleh sang ayah.
Amarah pemuda itu bangkit dan dengan segera ia bawa anak itu ke pantai Taralam. Di tempat itu, ia secara
tidak sengaja membunuh anaknya sendiri di sana. 
Tibatiba, sesaat setelah ia membunuh anaknya, Adirasa muncul dan ia berkata bahwa pemuda itu telah
melupakan janjinya kepadanya untuk tidak membunuh. Atas ingkarnya janji pemuda itu, Adirasa mengutuknya
menjadi menjadi ular raksasa untuk menjadi penjaga pantai Taralam. Pemuda itupun kemudian berubah menjadi
ular raksasa yang hidup secara gaib. Ular itu kadang terlihat oleh beberapa nelayan yang melewati daerah
tersebut disaatsaat tertentu. Konon hingga saat ini ular tersebut masih hidup menjaga dengan setia pantai
Taralam hingga kutukan itu berakhir (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul
(2017a) dengan judul Mastéka dâri Sampang: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Sampang.
Yogyakarta: LKiS).

Kutukan Juju' Jhuda 
Kisah tentang kualat dan kutukan selanjutnya dapat dijumpai pada cerita tentang Juju' Jhuda. Dikisahkan bahwa
pasangan sesepuh desa, Juju' Jhudah, sedang merasa gelisah. Ini disebabkan karena akhirakhir ini, desa
nelayan diusik oleh tindakan beberapa nelayan yang melanggar norma. Nelayannelayan ini melakukan
perjudian dan minumminuman keras. Nelayannelayan pelanggar norma kebanyakan adalah nelayannelayan
yang terbilang sukses di desa tersebut. Mereka punya beberapa kapal yang besar sehingga penghasilan mereka
lebih dari cukup. Karena kelebihan harta itulah rupanya menjadikan mereka menjadi sombong dan lupa diri.
Juju' Jhudah merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Merekapun memutuskan untuk mengunjungi rumah
tokoh dari nelayang bandel tersebut dan menasehati mereka. Dengan tertawa mengejek tokoh nelayan ini lantas
menyuruh Juju' Jhudah pulang dan mengurusi urusannya sendiri. 
Mendapat tanggapan yang tidak enak tersebut, Juju' Jhudah hanya dapat mengelus dada. Juju' Jhudahpun
lantas berkata bahwa keras kepalanya mereka, kelak akan membawa petaka bagi desa ini. Keduanyapun lantas
mengutuk para nelayan yang congkak itu dan pergi meninggalkan mereka. 
Suatu malam, terjadilah gempa di tengah lautan. Gempa itu lantas membuat lubang di tengah lautan yang
menimbulkan pusaran yang besar. Pusaran itu menghisap apapun yang ada didekatnya termasuk juga air yanag
ada di sekitarnya. Akibat dari lubang itu, air yang ada di pantai lantas surut beberapa puluh kilo meter jauhnya
dan menyebabkan perahuperahu yang ada di pinggir pantai menjadi kandas karena tidak ada air yang di
tempatinya.
Pagi harinya, masyarakat desa menjadi gempar. Mereka menjumpai bahwa pantai yang dengan mudah dapat
mengantarkan mereka ke laut kini menghilang, berganti dengan daratan yang berupa karangkarang. Beberapa
daratan malah berbentuk padang pasir. Merekapun bingung harus bagaimana untuk melaut. Kapalkapal
mereka terlalu besar untuk dipikul menuju pantai yang bergeser. Beberapa kali mereka mencoba, namun karena
jarak pantai terlalu jauh, merekapun menyerah.
Perahuperahu yang banyak, yang sebelumnya terparkir rapi di pantai kini menjadi barang yang tidak berguna.
Perahuperahu itupun lantas ditinggalkan begitu saja oleh para pemiliknya. Adapun pihak yang mendapat
kerugian paling besar adalah tokoh nelayan biang keributan. Tak satupun dari perahunya yang bisa digunakan
untuk melaut. Merekapun jatuh miskin (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul
(2017a) dengan judul Mastéka dâri Sampang: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Sampang.
Yogyakarta: LKiS). 

Kutukan Penguasa Bangkalan
Dikisahkan bahwa suatu ketika, Penguasa Bangkalan mendengar kabar bahwa masyarakat Arosbaya sedang
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Dikisahkan bahwa suatu ketika, Penguasa Bangkalan mendengar kabar bahwa masyarakat Arosbaya sedang
membangun ulang masjid Arosbaya karena masjid tersebut rusak berat akibat tipu muslihat licik dari Belanda.
Penguasapun terketuk hatinya dan berniat membantu. Ia lantas mengirimkan surat permintaan kepada desa
desa untuk mengirimkan kayu ke Arosbaya. Permintaan dari Penguasa kurang direspon oleh para pimpinan
desa karena kayukayu mereka telah habis untuk membangun Masjid Jami Bangkalan.' 
Desa Larlar termasuk desa yang diwajibkan mengirimkan kayu ke Arosbaya. Setelah mendapatkan surat
edaran dari baginda, kepala desa langsung mengadakan musyawarah dengan para warga. 
Hasil musyawarah itu memutuskan bahwa mereka tidak akan mengirimkan kayukayu ke kota raja disebabkan
kayukayu itu rencananya akan mereka gunakan untuk membangun ulang beberapa rumah yang rubuh karena
hembusan angin puyuh. Utusan ke kota raja segera ditunjuk, namun sayangnya utusan ini di tengah jalan
mendapatkan sedikit musibah yaitu kudanya terperosok ke sebuah lubang yang cukup dalam.
Raja lama menanti kiriman yang tidak kunjung datang dari desa Larlar. Kasakkusukpun beredar di kalangan
pembesar istana bahwa Desa Larlar memilih membangkang pada raja karena merasa sayang untuk menebang
pepohonan yang ada di tempat itu. Rajapun marah dan tanpa pikir panjang mengutuk pohonpohon di Desa Lar
lar menjadi pohon yang tidak berguna, gampang lapuk menjadi abu.
Beberapa saat kemudian, utusan dari Desa Larlar datang dan menjelaskan duduk perkaranya. Raja kemudian

menjadi mafhum namun malang tidak dapat ditolak, kutukan dari raja ini ternyata benarbenar terjadi.
Pepohonan yang ada di desa Larlar terkena penyakit yang menyebabkan pepohonan itu mati semua dan
berubah menjadi debu (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2016) dengan
judul Mortéka dâri Madhurâ: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Bangkalan. Sidoarjo: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa Timur).

Kutukan Ki Ageng Rawit
Dikisahkan bahwa suatu ketika, datanglah dua orang utusan dari sebuah desa. Utusan ini menghadap Raden
Agung Rawit dalam rangka meminta bantuan persediaan air. Keduanya juga mengadu bahwa sebenarnya di
desa sebelah, mereka bisa mendapatkan air. Hanya saja, warga desa sebelah tidak mengijinkan mereka untuk
mengambil air di desa itu karena menurut warga desa sebelah, air di desa itu adalah persediaan buat mereka.
Mendengar jawaban ini, Raden Agung Rawit mengirimkan maklumat pada kepala desa sebelah untuk
mengijinkan siapa saja mengambil air di desa itu. Ia kemudian meminta keduanya kembali ke desanya.
Maklumat itu dikirim kepada kepala desa dengan perantara seorang utusan. Kepala desa yang menerima
maklumat itu berjanji akan menjawab maklumat itu segera. Utusan itu segera kembali ke kotaraja.
Selepas utusan itu pergi, kepala desa kemudian mengumpulkan warganya untuk meminta pendapat mereka
perihal maklumat itu. Dari hasil rembuk itu, sebagian besar warga ternyata menolak untuk membuka sumber air
pada warga desa sebelah. Alasannya karena sumber itu terbatas. Adapun yang kedua, karena warga desa
sebelah tidak bisa dipercaya dan bisa jadi merusak sumber itu karena iri. 
Warga desa yang hadir di tempat itupun kemudian memberi saran kepada kepala desa untuk menyampaikan
surat kepada raja yang berisi informasi bahwa di desa itu, meskipun ada sumber air, mereka sebenarnya juga
menderita kekeringan. Sumber air yang ada ternyata tidak bisa diminum karena tercemar. 
Surat itu kemudian di kirimkan ke raja melalui perantara utusan. Menerima surat itu, raja setengah tidak percaya
pada berita itu. Meskipun demikian, ia menyuruh pulang juga utusan itu kembali ke desanya.
Konon, setelah membaca surat itu, raja menjadi gelisah. Ia tidak sepenuhnya percaya dengan berita tersebut.
Karenanya ia bermaksud memastikan sendiri berita itu. Konon, Raden Agung Rawit dengan kesaktiannya
merubah wujud dirinya menjadi seekor kambing dan datang ke daerah tersebut untuk melihat apakah berita
tercemarnya air tersebut benar adanya. 
Kambing jelmaan Raden Agung Rawit tersebut datang di kala petang hari. Iapun berlari secepat kilat menuju
desa tersebut. Di tempat itu, raja menjumpai bahwa ternyata berita air yang tercemar itu tidak benar. Iapun
menjadi marah dan kemudian menghempas tanah dengan cara menghentakhentakkan kakinya pada sumber
air tersebut. Iapun berkata bahwa air itu adalah air panas. Panas karena kekurang pedulian warga di tempat itu
pada sesama. Kekurangperdulian dapat menyebabkan perpecahan. Keajaiban terjadi. Sumber air yang
dihentakhentak tersebut berubah mengeluarkan air yang begitu panas sehingga sukar untuk diminum secara
langsung (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul & Hani'ah (2017b) dengan
judul Arya dâri Songennep: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Sumenep. Yogyakarta: LKiS). 

Bentuk Antisipasi Sebelum Kutuk dan Bâlât Terjadi
Kakeknenek orang Madura sering mengingatkan cucucucunya terutama yang sedang hamil untuk bersikap
hatihati dan tidak menyakiti siapapun termasuk hewan sekecil apapun. Apabila dilanggar, bisa jadi, si bayi yang
dilahirkan akan mengalami cacat. Kepercayaan ini masih dipegang oleh sebagian orang Madura khususnya
orang yang tinggal di pedesaan. Biasanya anakanak mereka yang sedang hamil dinasehati supaya tidak
membunuh hewanhewan tanpa alasan.
Kepercayaan ini tentu tidak hadir begitu saja melainkan melalui proses pengamatan yang panjang atau istilah
Maduranya disebut néténé. Memang banyak kejadian yang menunjukkan bahwa kepercayaan orang Madura ini
dulu ada benarnya. Katakata yang berupa nasehat yang dikeluarkan para orang tua inilah yang kita kenal
sebagai petuah.
Beberapa masyarakat mempunyai petuah yang berasal dari nenek moyang mereka. Secara turun temurun
petuah tersebut diwarisi dan masih diyakini oleh masyarakat dewasa ini. Dalam masyarakat Madura petuah
tersebut dikenal dengan sebutan Bittowa.
Adanya kutukan dalam cerita rakyat Madura memberikan refleksi pada kita bahwa fenomena kutukan dan bâlât
dikenal baik oleh orang Madura. Tidak hanya itu, kepercayaan pada kutukan dan bâlât juga melatarbelakangi
hadirnya budaya lisan Bittowa yang berfungsi sebagai penjagaan diri.
Bittowa dapat diartikan sebagai 'sebuah kepercayaan terhadap perkataan, cerita atau ungkapan yang dianggap
bermakna magis, yang apabila tidak dipatuhi dapat mendatangkan bâlât. Sebagai bentuk tradisi lisan, proses
penyebaran Bittowa tidak dilakukan melalui pendidikan formal, tetapi dilakukan dari mulut ke mulut dari generasi
ke generasi. 
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ke generasi. 
Bittowa dalam masyarakat Madura dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: gherogher, bâbâlân, dan pantangan.
Gherogher adalah Bittowa yang berkaitan langsung dengan manusia dan anak manusia. Bâbâlân biasanya
berupa kalimat yang berisi nasihat atau petunjuk yang disamarkan. Pantangan adalah Bittowa yang berisi
larangan yang berhubungan dengan nasihat orang tua yang dianggap sebagai leluhur atau orang yang pertama
kali menempati suatu daerah. Sebagian besar masyarakat Madura masih percaya pada jenisjenis Bittowa di
atas.
Bittowa banyak dipercayai kebenarannya oleh masyarakat Madura, misalnya Mon nyusoin, aèng sosona jhâ'
sampè' nyapcap ka pokèna otabâ ka pellèrra ana'en, mon lakè' dâ' karèna rèng bini' mon bini' dâ' karèna rèng
lakè' (kalau menyusui, air susunya tidak boleh menetes ke alat kemaluan anaknya baik laki laki maupun
perempuan, kalau sampai menetes, anak laki laki bisa suka main perempuan dan begitupun sebaliknya). Atau
Bittowa yang lain semisal: Mon nabra' kocèng ta' èkobhur pateppa', bisa tabra'an, (jika menabrak kucing tidak

dikubur baikbaik, dapat celaka) atau Jhâ ngakan è bânglabâng, èka ta' paju laké (jangan makan di dekat pintu,
menyebabkan tidak dapat suami), atau jhâ' asapoan lemmalem, èkajhâu râjhâkkè (jangan menyapu malam hari,
menyebabkan sulit mendapat rejeki). Bittowabittowa ini sukar untuk dijelaskan dengan nalar namun masyarakat
masih tetap mempercayainya. 
Bittowa yang lain seperti ta' ollè ngettok koko lemmalem, kokona ma'lè ta' dhâddhi nangkonang (tidak boleh
memotong kuku malam malam, supaya kukunya tidak jadi kunangkunang) atau jhâ' ngakanan otek, èkalekkas
obân. (jangan suka makan otak, dapat menyebabkan cepat beruban) juga merupakan Bittowa yang tidak dapat
dijelaskan dengan logika.
Munculnya Bittowa ini pada dasarnya adalah memberikan ramburambu kepada masyarakat Madura untuk
berhatihati dalam bertindak, karena jika tidak, kutukan dan bâlât bisa saja terjadi pada siapapun yang
melanggar. Dengan adanya Bittowa, masyarakat Madura terjaga dari kemungkinan terkena kutukan dan bâlât.

15
ORANG MADURA DAN KEPERCAYAANNYA 
PADA MAKHLUKMAKHLUK GAIB 

M
asyarakat Madura adalah masyarakat yang percaya dengan halhal yang gaib. Ini mungkin disebabkan karena
para pendahulu mereka mengajarkan mereka untuk percaya kepada halhal yang bersifat gaib seperti jin, hantu
dan sebagainya. Berawal dari kepercayaan pada hal yang gaib, masyarakat Madura percaya bahwa makhluk
makhluk gaib itu bisa juga dianggap sahabat. 
Masyarakat Madura pada umumnya kaya akan cerita tentang makhluk gaib. Dalam ceritacerita yang ada, jika
manusia dijadikan sebagai objek dari makhluk gaib, maka ia diceritakan merasakan keanehan yang luar biasa.
Di lain sisi jika ia menjadi subjek dari makhluk gaib, maka ia digambarkan akan mendapatkan pertolongan dari
makhluk gaib itu.
Hubungan antara manusia dan makhluk gaib ini memang mengundang beribu pertanyaan. Dalam kepercayaan
masyarakat Madura, mereka ini adalah makhluk sosial, yang tidak akan mampu menjalankan kehidupan ini
dengan sendiri. Perlu bantuan sesama manusia. Selain memerlukan bantuan orang lain, masyarakat Madura
juga mempercayai bahwa makhluk gaib itu juga bisa melakukan interaksi dengan manusia, atau dengan kata
lain dapat membantu mereka.
Manusia dalam hidupnya selalu berusaha menyelamatkan diri atau membebaskan diri dari segala ancaman.
Untuk itulah manusia baik secara perorangan maupun secara berkelompok berusaha mencari perlindungan diri
dengan cara melakukan hubungan dengan alam supranatural. Beberapa sisi kehidupan manusia Madura berada
dalam posisi saling ketergantungan. Misalnya dalam masalah mata pencaharian, dan dalam menghadapi gejala
alam serta kegiatankegiatan sosial budaya lainnya. Oleh karena itu sesuai dengan pemahaman budaya
masyarakat Madura setempat terkadang diadakan suatu upacara

yang berhubungan dengan peristiwa alam dan kepercayaan. Dengan upac
ara alam itu diharapkan kehidupan seharisehari tidak terancam dan tidak saling bentrok. 
Pengenalan masyarakat Madura pada halhal yang bersifat imajinatif dan juga supranatural juga dapat dilihat
dari beberapa legenda yang dimiliki masyarakat Madura. Di dalam legenda itu, dijumpai makhlukmakhluk
imajinatif yang tidak dijumpai dalam kehidupan nyata. 
Adapun makhlukmakhluk imajinatif yang beberapa diantaranya bersifat gaib adalah: (1) naga dalam kisah
mortéka dâri Madhurâ: cerita rakyat Gunung Geger dan asal muasal kata Madura, (2) kuda terbang dalam kisah
pemuda Jokotole dan asal usul Desa Socah, Banyuacellep, Tellang dan Jambuh, (3) ular berkepala perempuan
dalam kisah asal usul pancoran dari desa tambak agung, (4) lang deur dan bidadari 

Naga 
Makhluk gaib pertama yang muncul dalam cerita rakyat Madura adalah sepasang naga. Telah disebutkan pada
bagian sebelumnya tentang kisah Raden Segoro bahwa pada saat Raden Segoro berumur 2 tahun, Raden
Segoro sering bermain di tepi pantai dekat kediaman keduanya. Pada suatu hari, muncullah dua ekor naga yang
amat besar dari arah lautan. Raden Segoro lantas diminta untuk memegang ekor dua naga itu oleh Ki Poleng
dan membantingnya ke tanah. Raden Segoro menuruti perintah Kyai Poleng dan setelah dibanting, dua ekor
naga itu menjelma menjadi dua buah tombak. Kedua tombak tersebut diberikan kepada Bendoro Gung. Tombak
pertama diberi nama Kyai Nenggolo sedangkan tombak kedua diberi nama Kyai Aluquro (Kisah selengkapnya
dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2016) dengan judul Mortéka dâri Madhurâ: Antologi Cerita
Rakyat Madura Edisi Kabupaten Bangkalan. Sidoarjo: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa Timur).
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Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa Timur).

Kuda Terbang 
Makhluk gaib kedua yang muncul dalam cerita rakyat Madura adalah sepasang kuda terbang. Dikisahkan bahwa
setelah tiga hari berada di keraton Sumenep untuk menjumpai ibunya yang bernama Potré Konéng, Jokotole
memutuskan untuk mencari ayahnya di gunung Geger sendirian meninggalkan ibu dan istrinya. Sesampainya di
gunung Geger ia melihat ada cahaya kemilauan yang sangat terang di puncak gunung Geger. Di puncak itu
ternyata ia melihat ada seorang lelaki yang sedang bersemedi dan dililit oleh akar beringin. Jokotole yakin itu

pasti ayahnya karena wajah pertapa itu memiliki kemiripan dengan Adirasa pamannya.
Kali pertama Jokotole memberi salam, salamnya tidak direspon pertapa itu. Baru pada salam ketiga, pertapa itu
membuka mata dan menanyakan gerangan apakah yang membuat Jokotole membangunkan pertapa itu dari
semedinya. Jokotole menyampaikan isi hatinya ingin bertemu dengan ayahnya yang bernama Adipoday.
Pertama kali disebut nama Adipoday, pertapa itu tidak mengaku bahwa dirinya adalah Adipoday. Setelah
didesak dan setelah menyebut nama Adirasa, barulah pertapa itu mengaku bahwa dirinya adalah Adipoday.
Merekapun berpelukan dengan bahagia. 
Dalam pertemuan bersejarah itu, Jokotole menceritakan pengalaman hidupnya. Adipoday yang begitu antusias
mendengar cerita anaknya tidak kuasa menahan haru. Jokotole lantas tidak diijinkannya untuk segera kembali
ke Sumenep. Adipoday ingin tahu lebih banyak hal sekaligus juga ingin memberikan banyak hal pada anaknya
yang telah tumbuh dewasa tersebut. Di tempat itu, Jokotole diasah kembali ilmu kanuragan dan ilmu ruhani yang
dimilikinya. Jokotole juga diberinya kuda sakti miliknya yang tidak kasat mata dan bisa muncul jika dibutuhkan
yang ia beri nama Mega Remeng. Kuda itu bisa terbang dan berlari di angkasa dengan kecepatan tinggi (Kisah
selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2016) dengan judul Mortéka dâri Madhurâ:
Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Bangkalan. Sidoarjo: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa Timur). 

Ular Berkepala Perempuan 
Makhluk gaib ketiga yang muncul dalam cerita rakyat Madura adalah ular raksasa berkepala perempuan.
Dikisahkan bahwa pada jaman dahulu, di sebuah desa di Bangkalan, hiduplah dua orang warga yang berkawan
akrab. Dua orang itu bernama Suli dan Mean. Suatu ketika, Suli dan Mean merasa sangat penasaran ingin
mengetahui penyebab sering hilangnya kambing dari para warga desa. Mereka berduapun mengajak warga lain
untuk melakukan tindakan penjebakan. 
Seekor kambing kemudian diikat di depan sebuah gua tempat kambingkambing para warga biasa menghilang.
Kambing itu mengembik dengan keras. Tubuhnya bergerak gelisah seakanakan takut pada sesuatu. Tidak
berapa lama kemudian, dari dalam gua, muncullah ular yang sangat besar. Ular itu bukan ular biasa karena ular
itu berkepala manusia perempuan. Ular merayap dengan cepat mendekati kambing, dan sekali hentak, kambing
itu dapat dibawa dengan mudah ke dalam gua. 
Para warga yang menyaksikan hal itu terbengongbengong. Mereka belum pernah menjumpai makhluk seperti
itu selama hidup mereka. Antara kebingungan dan ketakutan, seluruh warga termasuk Suli dan Mean berlari
serabutan kembali ke rumah masingmasing. Kambing satunya lagi yang diikat di lapangan berumput sampai
lupa untuk ikut dibawa lari. Mereka lantas menceritakan apa yang mereka lihat pada keluarga masingmasing.
Sejak saat itu, berita tentang ular raksasa berkepala perempuan pemakan kambing tersebar luas di desa.
Sehari dua hari, tidak ada tindakan apapun yang dilakukan warga untuk merespon apa yang telah mereka alami.
Baru pada hari ketiga, Suli dan Mean mengajak para warga berkumpul. Mereka berdua berpikir bahwa ular itu
tidak mungkin dapat dibiarkan begitu saja. Sekarang mungkin kambing yang hilang, tapi ketika kambing tidak
ada, kelak ular itu akan memangsa para warga. 
Para warga yang kebanyakan masih ketakutan, sebenarnya memiliki perasaan yang sama dengan Suli. Hanya
saja, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ular itu sangat menyeramkan dan sangat besar.
Setelah berkumpul, barulah perasaan itu menjadi hilang dan berganti menjadi perasaan penasaran dan
keberanian.
Dua hari kemudian warga berkumpul lagi. Mereka berencana akan melakukan hal yang sama seperti beberapa
hari sebelumnya. Mereka datang dengan membawa lebih banyak orang dan alatalat yang lebih lengkap untuk
menyerang. Mereka juga membekali diri dengan kayukayu yang dapat mudah dibakar. Kali ini, mereka hanya
membawa satu kambing tapi lebih besar dan gemuk karena sudah tahu dimana posisi pemakan kambing itu
berada.
Sama seperti sebelumnya, kambing itu diletakkan di depan gua. Kali ini, warga dibuat heran kenapa sampai
berjamjam ular itu tidak keluar juga. Meskipun demikian, warga tetap sabar menununggu. Hari menjelang senja,
dan para beberapa wargapun sudah merasa putus asa. Ketika mereka yang putus asa itu berbalik arah
bermaksud pulang, suara berdesis keras membatalkan langkah mereka. Perhatian merekapun kembali tertuju
pada gua. Ular itupun muncul. 
Seperti sebelumnya, sekali sentakan, kambing itu langsung terlepas dari talinya yang tertambat di patok kayu.
Sebelum ular itu dengan cepat berbalik arah, warga yang telah siap bermunculan dan membuat gaduh. Ular
raksana itupun terkejut dan terlihat kebingungan. Untuk menjaga agar ular itu tidak masuk kembali ke lubang
Gua, warga menutup gua itu. Sebagian warga ada yang menutup goa itu dengan batu sebagian lagi dengan
kayukayu yang dibakar hingga ular itu bingung mau kemana. 
Karena bingung tidak tahu mau kemana, ular itupun akhirnya melingkar di lapangan berumput. Setiap ada warga
yang mendekat, kepalanya ditegakkan seolaholah bermaksud mematuk. Tindakan ular itu tentu saja membuat
warga yang kecil nyalinya menjadi ketakutan. Mengetahui bahwa warga masih ada yang ketakutan membuat
Suli memutar otak. Dengan sedikit nekat, ia mengambil batu sebesar kepalanya dan melempari ular itu dengan
batu tersebut. Ular itu merasa kesakitan dan menggeliatgeliat liar. Warga yang lainpun juga melakukan hal yang
sama, melempari ular itu dengan apa saja yang bisa dilempar. Tidak tahan dilempari terus, ular itu lantas
mendongakkan kepalanya semakin tinggi yang membuat ular itu nampak sangat besar. Warga yang melihat ini
mundur secara teratur karena jika ular itu mau, akan mudah baginya untuk menyerang siapa saja yang berada di
dekatnya. 
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dekatnya. 
Mundurnya para warga dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya oleh si ular. Secepat kilat, ia merayap pergi
menuju ke arah selatan dan tak kembali. Warga yang semula ketakutan dan mundur, mengetahui ular itu telah
pergi lantas mendekat ke tempat dimana ular tersebut melingkar. Warga terkejut sekaligus heran, karena tanah

lapang yang tadi sempat dilingkari ular kini berubah menjadi seperti kolam. Adapun jejak perayapan ular juga
membentuk cerukan yang panjang. Warga yang masih penasaran dengan arah kemana ular itu pergi lantas
mengikuti cerukan. Cerukan itu begitu panjang dan mengarah menuju laut lepas. Warga mengira ular tersebut
sudah mati di laut itu, dan meskipun tidak mati, setidaknya ular itu tidak akan kembali dalam jangka waktu yang
lama. Wargapun langsung bergegas pulang (Kisah selengkapnya dapat dilihat di buku yang ditulis Azhar, Iqbal
Nurul (2016) dengan judul Mortéka dâri Madhurâ: Antologi Cerita Rakyat Madura Edisi Kabupaten Bangkalan.
Sidoarjo: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai
Bahasa Jawa Timur).

Raksasa dan Bidadari 
Makhluk gaib keempat yang muncul dalam cerita rakyat Madura adalah raksasa dan bidadari. Dikisahkan,
bahwa dahulu kala terdapat sebuah kerajaan besar di pulau Jawa yang rajanya memikirkan sebuah cara yang
dapat membuat rajaraja kerajaan tetangga atau para raja dari negeri asing menjadi berpikir seribu kali sebelum
memutuskan membuat ulah dengan melakukan penyerangan ke kerajaannya. 
Dari saran penasehat kerajaan yang ada, Raja memutuskan akan membuat pusaka yang tak tertandingi yang
akan menggetarkan siapa saja yang berani menyerang. Adapun bentuk pusaka yang diinginkan, Raja masih
belum mendapatkan gambaran. Ia telah melakukan konsultasi dengan para panglima kerajaan, tetapi belum
mendapatkan satupun petunjuk. Raja berharap, pusaka itu bentuknya tidak sama dengan pusakapusaka yang
ada sekarang agar tidak mudah ditiru.
Iapun memutuskan untuk bertapa di sebuah gua yang ada di sebelah selatan pulau Jawa. Dari hasil Pertapaan
itu, Sang Raja mendapatkan wangsit bahwa ada sebuah batu mustika yang cocok untuk dijadikan sebagai
pusaka mandraguna. 
Adapun orang yang mampu membuat pusaka dari mustika itu tinggal di Madura. Setelah mendapatkan mimpi
ini, Sang Raja lantas mengutus Patih bersama prajurit pilihannya untuk bergerak menuju timur dalam rangka
mengambil mustika itu namun tidak ada yang mampu untuk mengangkat batu itu. 
Raja kemudian membuat sayembara barang siapa yang mampu membawa batu itu kehadapan Sang Raja,
maka orang yang dapat membawa batu itu akan diberi hadiah sebuah daerah di bagian barat Jawa.
Di hari keempat Sang Raja murung, ia kedatangan sesosok Siluman dari Bangsa Buto (raksasa) yang berubah
wujud seukuran manusia. Siluman yang mengaku sebagai pimpinan para Buto itu memiliki kulit berwarna hijau
mengenalkan dirinya sebagai Buto Ijo. Buto Ijo menghadap Sang Raja untuk meminta ijin agar diperkenankan
ikut sayembara. 
Sang Raja lantas menyetujui permohonan Sang Buto, tetapi dengan syarat, tanah yang dijanjikan itu hanya akan
diberikan jika Sang Buto tidak saja dapat membawa batu itu kehadapan Raja, tetapi juga sukses membawa batu
itu ke tempat pembuatan pusaka yang ada di Madura tidak lebih dari tujuh hari. 
Syarat inipun disetujui Buto Ijo. Dengan bergegas, berangkatlah ia menuju ke tempat yang dimaksud Sang Raja.
Iapun melaksanakan tugasnya dengan penuh semangat. 
Dengan bentuk tubuhnya yang besar, mudah saja bagi Buto ijo melakukan perjalanannya membawa batu itu.
Bukit, lembah, gunung, dan sungai di tanah Jawa dengan mudah ia lalui. Demikian juga selat Madura yang tidak
terlalu dalam, dengan cepat ia seberangi. 
Hari itu adalah hari ke empat perjalanan. Kondisi fisik Buto Ijo sudah mulai menurun. Baginya, berjalan di tanah
Madura yang panas, agak merepotkan terutama kakinya. Siang itu, ia yang kehausan lantas berhenti di sekitar
wilayah yang sekarang kita kenal sebagai kecamatan Kamal untuk mencari air minum. Batu itu ia letakkan dan ia
lantas berlarian ke sana kemari mencari air. 
Suatu ketika, ia mendengar gemericik air dari sebuah tempat. Didekatinya sumber suara gemericik itu berasal.
Ternyata air itu berasal dari sebuah sumur yang ternyata adalah tempat pemandiannya bidadari dari Khayangan.
Pada waktu itu, sumur itu sedang digunakan oleh para bidadari untuk mandi. Buto Ijo yang tidak mau berurusan
dengan bidadari lebih memilih untuk menunggu di sekitar area sumur itu. Para Bidadari itu ternyata
menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mandi. Lama menunggu akhirnya Buto Ijopun tertidur. 
Ketika tertidur, Buto Ijo mendengkur dengan keras. Dengkuran itu terdengar dari sumur tempat para bidadari
mandi. Beberapa bidadari yang penasaran lantas mencari tahu dari mana dengkuran itu berasal. Ketika tahu
bahwa yang mendengkur adalah Buto Ijo, beberapa dari mereka menjadi marah dan memilih untuk segera
mengakhiri mandinya serta terbang ke Khayangan. Beberapa yang lain, yang mandinya masih belum rampung,
lantas menabur biji pohon Pelle dan Palembhang di sekitar sumur. Dengan kesaktian mereka, pohonpohon itu
tumbuh dalam sekejap. Adanya pohon itu setidaknya menjadi peredam suara dengkuran Buto Ijo sekaligus
sebagai tanda bahaya jika Buto Ijo memaksakan diri memasuki sumur. Untung saja, hingga selesai mereka
mandi, Buto Ijo belum terbangun dari tidurnya.
Ketika bangun, Buto Ijo menjumpai bahwa ia telah tidur selama satu hari. Ia juga menjumpai bahwa dalam waktu
sehari, sekeliling sumur telah ditumbuhi oleh pohon Pelle dan Palembhang yang besar. Dengan sedikit kesal, ia
cabuti pohonpohon itu dan bergegas mengambil air di sumur. Ajaibnya, pohonpohon yang dicabuti itu dengan
cepat tumbuh kembali. Beberapa lamanya ia disibukkan dengan mencabuti pohon sebelum akhirnya berhasil
mendapat minum dan tersadar bahwa itu adalah hari kelima perjalanannya (Kisah selengkapnya dapat dilihat di
buku yang ditulis Azhar, Iqbal Nurul (2016) dengan judul Mortéka dâri Madhurâ: Antologi Cerita Rakyat Madura
Edisi Kabupaten Bangkalan. Sidoarjo: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Jawa Timur).

Kepercayaan Pada Yang Gaib: Potensi Ataukah Masalah?
Keberadaan kepercayaan masyarakat Madura pada halhal
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gaib tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia. Sebagaimana telah diketahui bersama

bahwa kepercayaan animisme dan dinamisme telah tumbuh dan berkembang pesat di sekitar lingkungan
mereka sejak dahulu kala. Dari kepercayaan inilah, mereka membangun sebuah masyarakat. Mereka
mengangkat seorang kepala sebagai pemimpin. Baik pemimpin kemasyarakatan ataupun pemimpin dalam
prosesproses ritual.
Kepercayaan tradisional itu didapat dari pengaruh bangsa lain yang telah menjalin interaksi dengan mereka.
Ada yang mengatakan bahwa paham ini berasal dari ajaran Taoisme yang lahir di kawasan Tiongkok. Ada juga
yang mengatakan bahwa ia lahir dari ajaran bangsa Aria. Yang pasti, saat itu masyarakat Madura di awal
awalnya sudah mengenal istilah kekuatan gaib, roh jahat dan roh baik, dan kesaktian atau kekuatan luar biasa.

Masyarakat Madura di awalawal hidup

mereka sudah mengenal tentang bagaimana cara menghormati orang yang sudah mati. Kepercayaan bahwa
manusia yang hidup masih bisa menjalin komunikasi dengan saudarasaudara mereka yang sudah mati. Untuk
itulah, mereka melakukan ritualritual tertentu dalam rangka menghormati arwah para leluhur dan menjauhkan
diri dari roh jahat. Setiap benda yang dianggap ajaib atau mengesankan, maka mereka akan menganggapnya
sebagai benda yang memiliki kesaktian.
Mereka percaya bahwa Orang madura memiliki saudara gaib yaitu kiroman, katibing dan katubuh. Kiraman
adalah saudara gaib manusia yang selalu berada di sebelah kanan manusia yang diwakili oleh warna hijau
sebagai simbol watak kebajikan, Katibing adalah saudara gaib manusia biasanya berada di sebelah kiri manusia
diwakili oleh warna hitam sbg simbol watak manusia tentang kegelapan sedangkan Katubuh adalah saudara
gaib manusia yang berada di belakang manusia yang diwakili warna merah yang menggambarkan watak
manusia yang penuh nafsu dan keinginan
Masyarakat Madura tradisional ini percaya bahwa makhluk halus dapat membuat kehidupan masyarakat
tersebut aman dengan melakukan upacara atau memberi sesajen yang ditujukan kepada makhlukmakhluk
halus yang memberi keamanan tersebut. Memberikan sesajen terhadap pohon, laut, atau benda lainnya, pada
kenyataanya juga dilakukan oleh beberapa orang Madura hingga saat ini, khususnya, yang tinggal di daerah
pedesaan. Contoh dari praktik ritual ini adalah tradisi masyarakat Madura, pesisir madura bernama Rokat Tasé',
yaitu kegiatan selamatan yang ditujukan kepada penguasa laut, yang telah banyak memberikan rejeki terhadap
masyarakat setempat, dengan melimpahnya hasil tangkapan ikan di laut.
Dalam pandangan masyarakat modern, persepsi ini sangat dianjurkan untuk ditinggalkan. Masyarakat yang
rasional jelas tidak percaya pada sesuatu yang tidak dapat mereka rasakan apalagi mereka lihat. Padahal,
kepercayaan pada halhal gaib juga tidak selamanya membahayakan. Seperti contoh, kepercayaan beberapa
masyarakat Madura pada beberapa jenis pohon yang harus dihormati karena jika tidak, akan membawa
musibah bagi masyarakat, jelas membawa esensi positif, karena dengan demikian, masyarakat Madura tidak
akan sembarangan menebang pohon. 
Selain itu, kemampuan merasakan halhal gaib adalah kemampuan yang bersifat intuitif. Intuisi adalah
kemampuan untuk memahami sesuatu tanpa adanya penalaran rasional dan intelektual. Seseorang yang
mempunyai kemampuan intuisi yang baik, pasti memiliki kemampuan pemahaman spontanitas di luar
kesadarannya. Banyak hal yang dapat diselesaikan dengan kemampuan intuitis ini, semisal kita dapat
menemukan jalan keluar dari satu masalah dari jalan yang tanpa kita sangkasangka.
Intuisi lebih banyak dikenal oleh masyarakat secara umum sebagai firasat. Intuisi sendiri adalah kemampuan
seseorang untuk menyadari adanya sesuatu

yang salah atau sesuatu yang akan terjadi setelah
itu dengan waktu yang relatif cepat. Tidak semua orang memiliki kemampuan ini, karena dibutuhkan usaha yang
keras dan niat yang kuat untuk

memiliki kemampuan berintuisi. Orang yang memiliki kemampuan
intuitif yang baik, akan mudah mendeteksi sesuatu yang janggal. Ia juga akan dapat

merasakan sesuatu yang akan terjadi
seperti yang dimiliki Banyak Wide (Arya Wiraraja) penguasa Sumenep dahulu kala. 
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