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PERUBAHAN LANSKAP BUDAYA MASYARAKAT  

KABUPATEN BANGKALAN PASCA BEROPERASINYA  

JEMBATAN SURAMADU 

 

Ringkasan 

Banyak sekali kekhawatiran yang muncul terkait nasib Madura, khususnya 

Kabupaten Bangkalan pasca dresmikannya jembatan Suramadu. Kekhawatiran ini 

bukanlah tanpa alasan. Beberapa penelitian pendahulu yang berhubungan dengan 

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) pasca Jembatan Suramadu 

beroperasi menunjukkan beberapa indikator merah yang perlu diantisipasi pasca 

beroperasinya Jembatan Suramadu. 

Kajian-kajian sebelumnya telah menunjukkan pada masyarakat Madura 

pada umumnya dan masyarakat Bangkalan pada khususnya bahwa beroperasinya 

Suramadu pasti akan membawa dampak-dampak yang mengikuti. Beberapa 

dampak tersebut telah diteliti oleh dua peneliti dengan perspektif yang berbeda 

seperti perspektif ekosistem (Haryanto, 2009), dan ekologi masyarakat 

(Sulaisiyah, 2017). Dalam konteks budaya, dampak adanya Suramadu pada 

masyarakat Bangkalan dan Madura pada umumnya belum terlalu serius untuk 

dikaji. Oleh sebab itu, maka Pusat Penelitian Pendidikan dan Budaya Madura 

LPPM Universitas Trunojoyo Madura berinisiatif melaksanakan penelitian secara 

komprehensif sesuai bidangnya, untuk menelusuri perubahan-perubahan apakah 

yang berlaku pada Lanskap Budaya Masyarakat Bangkalan pasca diresmikannya 

jembatan Suramadu.  

Pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan 

tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif sampel sumber data dipilih dan 

mengutamakan perspektif emic, artinya mementingkan pandangan informan, 

yakni bagaimana memandang dan menafsirkan dunia dari sudut pandangnya 

sendiri. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, ada 7 unsur kebudayaan yang 

mengalami perkembangan lanskap setelah Suramadu resmi dioperasikan. 

Perkembanagan tersebut ada yan bersifat positif namun ada pula yang negatif.  

 

Kata-kata kunci: perubahan, lanskap budaya, Bangkalan, Suramadu 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Beroperasinya Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) membawa dampak 

pada konsep pembangunan Jawa Timur. Kini Pulau Madura tidak lagi terpisah, 

namun sudah menjadi bagian strategis pembangunan Surabaya. Oleh karena itu, 

konsep pengembangan kota metropolitan Gerbangkertosusilo (Peraturan 

Pemerintah-No.26 Tahun 2008) perlu dipikirkan matang-matang dengan 

menempatkan Kabupaten Bangkalan sebagai pintu masuk menuju Madura dan 

salah satu pusat kegiatannya.  

Sebagai tindak lanjut pembangunan Jembatan Suramadu, pemerintah 

melalui Peraturan Presiden No. 27 tahun 2008 telah membentuk Badan 

Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Pembentukan BPWS bertujuan 

untuk mempercepat pengembangan wilayah Suramadu yang meliputi Kabupaten 

Bangkalan dan sekitarnya, beserta Surabaya dan sekitarnya. Percepatan 

pembangunan ini secara garis besar dilakukan melalui pengembangan tiga 

kawasan yaitu Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya seluas 600 ha, 

Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (Bangkalan) seluas 600 ha dan 

kawasan khusus di Utara Pulau Madura seluas 600 ha.  

Dilihat dari arah pengembangan yang dilakukan BPWS, menunjukkan ada 

tiga sektor yang menjadi prioritas pembangunan ke depan yaitu sektor industri, 

pariwisata dan jasa. Selain sektor industri dan jasa, yang mengakomodir beban 

lebih yang ditanggung Surabaya dan Gresik, sektor pariwisata diyakini akan 

menjadi salah satu penggerak perekonomian Pulau Madura khususnya Kabupaten 

Bangkalan pasca Jembatan Suramadu diresmikan.  

Banyak sekali kekhawatiran yang muncul terkait nasib Madura, khususnya 

Kabupaten Bangkalan pasca dresmikannya jembatan Suramadu. Kekhawatiran ini 

bukanlah tanpa alasan. Beberapa penelitian pendahulu yang berhubungan dengan 

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) pasca Jembatan Suramadu 

beroperasi menunjukkan beberapa indikator merah yang perlu diantisipasi pasca 

beroperasinya Jembatan Suramadu. 
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Haryanto (2009) menyebut bahwa selepas jembatan Suramadu diresmikan, 

banyak pihak kini sudah berebut lahan di kawasan Bangkalan. Beberapa 

pembangunan di kawasan sisi pantai telah mengorbankan hutan mangrove yang 

berfungsi sebagai pagar daratan. Namun eksekusi lahan telah dilakukan sehingga 

dapat berakibat pada erosi dan sedimentasi daratan. Akibatnya, di bibir pantai 

wilayah tersebut adalah hancurnya konservasi Bangkalan secara bermakna. 

Sulaisiyah (2017) menyatakan bahwa pembangunan jembatan Suramadu 

memberikan dampak yang kurang positif bagi masyarakat khususnya nelayan 

yang tinggal di sekitar jembatan Suramadu tersebut, terutama pada perubahan 

nilai-nilai sosial, adanya perubahan keterampilan yakni modifikasi alat tangkap, 

terganggunya rasa aman warga dan penurunan pendapatan rumah tangga nelayan. 

Sedangkan konstruksi pembangunan jembatan Suramadu tidak memberikan 

dampak apapun terhadap peningkatan jumlah kepemilikan sarana yang menunjang 

dalam mencari ikan di laut. 

Kajian-kajian sebelumnya di atas sedikit banyak telah menunjukkan pada 

masyarakat Madura pada umumnya dan masyarakat Bangkalan pada khususnya 

bahwa beroperasinya Suramadu pasti akan membawa dampak-dampak yang 

mengikuti. Beberapa dampak tersebut telah diteliti oleh dua peneliti di atas 

dengan perspektif yang berbeda seperti perspektif ekosistem (Haryanto, 2009), 

dan ekologi masyarakat (Sulaisiyah, 2017). Dalam konteks budaya, dampak 

adanya Suramadu pada masyarakat Bangkalan dan Madura pada umumnya belum 

terlalu serius untuk dikaji. Oleh sebab itu, maka Pusat Penelitian Pendidikan dan 

Budaya Madura LPPM Universitas Trunojoyo Madura berinisiatif melaksanakan 

penelitian secara komprehensif sesuai bidangnya, untuk menelusuri perubahan-

perubahan apakah yang berlaku pada Lanskap Budaya Masyarakat Bangkalan 

pasca diresmikannya jembatan Suramadu.  

 

1.2 Permasalahan 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah belum tergalinya 

informasi yang komprehensif tentang pengaruh beroperasinya Jembatan 

Suramadu terhadap Lanskap Budaya Masyarakat Kabupaten Bangkalan. Secara 

eksplisit, penelitian ini dipandu oleh satu rumusan masalah yang harus dijawab 
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secara akademis yaitu: “bagaimana perubahan  yang terjadi pada lanskap budaya 

masyarakat Kabupaten Bangkalan pasca beroperasinya jembatan Suramadu?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini selain menghasilkan informasi terkait perubahan 

Lanskap Budaya Masyarakat Kabupaten Bangkalan pasca diresmikannya 

jembatan Suramadu, juga menghasilkan suatu usulan Rancangan Pencegahan 

dampak negatif dari perubahan Lanskap Budaya Masyarakat Kabupaten 

Bangkalan pasca diresmikannya jembatan Suramadu. 

 

1.4. Urgensi Penelitian 

Secara teoretis, penelitian ini sangat penting karena memberi tambahan 

wawasan dalam pengembangan dan antisipasi dampak negatif pembangunan 

kawasan Bangkalan sebagai salah satu kasus yang berkaitan dengan teori 

perancangan dan pengembangan kota yang memperhatikan masyarakat dan 

berbasis pada budaya Madura. 

Secara praktis, penelitian ini juga sangat penting karena dapat memberi 

masukan dan arahan rancangan pembangunan yang seimbang yang bermanfaat 

bagi pemerintah daerah Bangkalan yang memperhatikan daya dukung budaya 

lokal. 

 

1.5 Target Luaran 

Adapun target luaran dari penelitian ini, antara lain: 

1. Profil Sosial Budaya Masyarakat Bangkalan pasca berdirinya Jembatan 

Suramadu 

2. Rancangan Pengembangan Bangkalan beserta antisipasi dampak negatif 

pembangunan kawasan Bangkalan dalam perspektif  budaya. 

3. Penerbitan Buku tentang Bangkalan, berjudul „‟Perubahan Lanskap Budaya 

Masyarakat Kabupaten Bangkalan Pasca Beroperasinya Jembatan‟‟ 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Gambaran Umum Potensi Fisik Kabupaten Bangkalan  

Secara geografis Kabupaten Bangkalan memiliki nilai strategis karena paling 

dekat dengan Pulau Jawa. Dengan letak paling barat Pulau Madura, Bangkalan 

menjadi pintu gerbang lalu - lintas barang dan jasa yang menghubungkan Jawa 

dan Madura. Bahkan Bangkalan termasuk dalam pengembangan Area 

Metropolitan Surabaya (Surabaya Metropolitan Area/SMA), dimana diharapkan 

menjadi kutub pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Timur. Wilayah 

Kabupaten Bangkalan dengan luas 1.260.16 km2 , berbatasan dengan Laut Jawa 

disebelah utara, Kabupaten Sampang disebelah timur, serta Selat Madura 

disebelah selatan dan  barat. Untuk demografi dari Kabupaten Bangkalan jumlah 

penduduknya tercatat sebanyak 926.559 jiwa dengan kepadatan rata – rata 735/ 

km2 , tersebar di 18 Kecamatan (BPS Bangkalan, 2018). 

Kabupaten Bangkalan mempunyai karakteristik yang cukup spesifik 

dibanding dengan wilayah-wilayah lain di propinsi Jawa Timur. Secara 

demografis, Kabupaten Bangkalan tergolong wilayah yang mempunyai tingkat 

kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Sementara itu komposisi etnis dan umat 

agama di wilayah tersebut cenderung homogen. Etnik Madura-muslim adalah 

kelompok yang paling dominan. 

Ekosistem Kabupaten Bangkalan adalah ekosistem ladang yang 

dikembangkan di atas tanah yang kering dan tandus. Oleh sebab itu sektor okupasi 

didominasi oleh pertanian ladang. Namun sektor ini kurang produktif. Sektor 

produksi lainnya juga kurang berkembang pesat. Pertumbuhan (proliferasi) sektor 

ekonomi cenderung lambat karena banyak sektor ekonomi menggunakan sistem 

produksi yang sederhana sehingga tidak menstimuli pertumbuhan sektor-sektor 

lain yang terkait.  

Kabupaten Bangkalan menjadi pintu gerbang untuk berbagai kegiatan 

terutama lintas barang dan jasa yang menghubungkan Jawa dan Madura. 

Kabupaten Bangkalan  menjadi bagian wilayah pulau Madura yang masuk dalam 

pengembangan kota Surabaya. Kota Bangkalan menjadi kutub pertumbuhan 
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ekonomi di Propinsi Jawa Timur yang berperan penting dalam mendukung 

perkembangan sektor industri, perdagangan, pertanian, dan pariwisata. Letaknya 

yang strategis yaitu berada diujung barat Pulau Madura dan berseberangan dengan 

Kota Surabaya, kota pusat pemerintahan dan bisnis di Jawa Timur 

 

2.2 Kondisi Sosial Budaya Bangkalan 

Sebagai daerah yang paling dekat dengan Suramadu, Bangkalan memiliki 

posisi yang bernilai strategis. Bangkalan menjadi pintu gerbang lalu-lintas barang 

dan jasa yang menghubungkan Jawa dan Madura. Bahkan Bangkalan termasuk 

dalam pengembangan Area Metropolitan Surabaya (Surabaya Metropolitan 

Area/SMA), dimana diharapkan menjadi kutub pertumbuhan ekonomi di Propinsi 

Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Bangkalan dengan luas 1.260.16 km2 , 

berbatasan dengan Laut Jawa disebelah utara, Kabupaten Sampang disebelah 

timur, serta Selat Madura disebelah selatan dan  barat. Untuk demografi dari 

Kabupaten Bangkalan jumlah penduduknya tercatat sebanyak 926.559 jiwa 

dengan kepadatan rata – rata 735/ km2 , tersebar di 18 Kecamatan (BPS 

Bangkalan, 2018). 

Kabupaten Bangkalan mempunyai karakteristik yang cukup spesifik 

dibanding dengan wilayah-wilayah lain di propinsi Jawa Timur. Secara 

demografis, Kabupaten Bangkalan tergolong wilayah yang mempunyai tingkat 

kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Sementara itu komposisi etnis dan umat 

agama di wilayah tersebut cenderung homogen. Etnik Madura-muslim adalah 

kelompok yang paling dominan. 

Ekosistem Kabupaten Bangkalan adalah ekosistem ladang yang 

dikembangkan di atas tanah yang kering dan tandus. Oleh sebab itu sektor okupasi 

didominasi oleh pertanian ladang. Namun sektor ini kurang produktif. Sektor 

produksi lainnya juga kurang berkembang pesat. Pertumbuhan (proliferasi) sektor 

ekonomi cenderung lambat karena banyak sektor ekonomi menggunakan sistem 

produksi yang sederhana sehingga tidak menstimuli pertumbuhan sektor-sektor 

lain yang terkait.  

Kabupaten Bangkalan menjadi pintu gerbang untuk berbagai kegiatan 

terutama lintas barang dan jasa yang menghubungkan Jawa dan Madura. 
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Kabupaten Bangkalan  menjadi bagian wilayah pulau Madura yang masuk dalam 

pengembangan kota Surabaya. Kota Bangkalan menjadi kutub pertumbuhan 

ekonomi di Propinsi Jawa Timur yang berperan penting dalam mendukung 

perkembangan sektor industri, perdagangan, pertanian, dan pariwisata. Letaknya 

yang strategis yaitu berada diujung barat Pulau Madura dan berseberangan dengan 

Kota Surabaya, kota pusat pemerintahan dan bisnis di Jawa Timur 

Masyarakat Bangkalan dikenal memiliki budaya yang khas, unik, 

stereotipikal, dan stigmatik. Identitas budayanya itu dianggap sebagai deskripsi 

dari generalisasi jatidiri individual maupun komunal Masyarakat Bangkalan 

dalam berperilaku dan berkehidupan. Kehidupan mereka di tempat asal maupun di 

perantauan kerapkali membawa dan senantiasa dipahami oleh komunitas etnik 

lain atas dasar identitas kolektifnya itu. Akibatnya, tidak jarang di antara mereka 

mendapat perlakuan sosial maupun kultural secara fisik dan/atau psikis yang 

dirasakan tidak adil, bahkan tidak proporsional dan di luar kewajaran. 

Berbagai deskripsi perilaku absurd orang-orang Bangkalan terbiasa 

diungkap dan ditampilkan misalnya, dalam forum-forum  pertemuan komunitas 

intelektual (well-educated) sehingga kian mengukuhkan generalisasi identitas 

mereka dalam nuansa tersubordinasi, terhegemonik, dan teralienasi dari “pentas 

budaya” berbagai etnik lainnya sebagai elemen pembentuk budaya nasional. 

Kendati pun setiap etnik mempunyai ciri khas sebagai identitas komunalnya, 

namun identitas masyarakat Bangkalan sebagai bagian dari Masyarakat Madura 

dipandang lebih “marketable” daripada etnik lainnya untuk diungkap dan 

diperbincangkan, terutama untuk tujuan mencairkan suasana beku atau kondisi 

tegang pada suatu forum pertemuan karena dipandang relatif mampu dalam 

menghadirkan lelucon-segar (absurditas perilaku). 

Dalam konteks religiusitas, masyarakat Bangkalan dikenal memegang kuat 

ajaran Islam dalam pola kehidupannya kendati pun menyisakan “dilema,” untuk 

menyebut adanya deviasi/kontradiksi antara ajaran Islam (formal dan substantif) 

dan pola perilaku sosiokultural dalam praksis keberagamaan mereka itu. 

Pengakuan bahwa Islam sebagai ajaran formal yang diyakini dan dipedomani 

dalam kehidupan individual masyarakat Bangkalan itu ternyata tidak selalu 

menampakkan linieritas pada sikap, pendirian, dan pola perilaku mereka. Dilema 
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praksis keberagamaan mereka itu, kiranya menjadi tema kajian menarik terutama 

untuk memahami secara utuh, mendalam, dan komprehensif tentang etnografi 

Bangkalan di satu sisi, dan keberhasilan penetrasi ajaran Islam pada komunitas 

Bangkalan yang oleh sebagian besar  masyarakat lain masih dipandang telah 

mengalami internalisasi sosiokultural, di sisi lain. Pemahaman demikian 

diharapkan dapat memberi kontribusi yang bermakna terutama bagi kejernihan 

dan kecerahan pola pandang bangsa. 

Sejak sebelum Jembatan Suramadu dioperasikan, telah muncul berbagai 

stigma sosial tentang Masyarakat Bangkalan, yaitu keterbelakangan dan 

kekerasan. Kekerasan seakan menjadi atribut yang melekat di pundak masyarakat 

Bangkalan. Banyak yang mencitrakan masyarakat dan kebudayaan Bangkalan 

dengan sikap serba sangar, mudah menggunakan senjata dalam menyelesaikan 

masalah. Hal ini sebagai penggambaran watak masyarakat Bangkalan yang tegas 

dan berani bertindak.watak tersebut memang melekat sampai sekarang. Hal 

tersebut dikarenakan kerasnya perjuangan masyarakat Bangkalan dalam menjalani 

kehidupan akibat kondisi alam yang tidak mendukung, kurang subur, relatif 

kering dan gersang. karena itu untuk mempertahankan hidup demi sejengkal 

tanahnya, masyarakat Bangkalan rela meregang nyawa. Wilayah yang terpisah 

oleh selat tersebut juga menyebabkan arus globalisasi sulit untuk masuk ke 

Bangkalan. Hal ini menyebabkan ketertinggalan peradaban dan IPTEK 

masyarakat Bangkalan dengan wilayah sekitarnya, misalnya Surabaya. 

Partisipasi angkatan kerja memang tinggi. Konsentrasi ada pada sektor 

pertanian (70-80%) Namun tingkat produktifitas relatif rendah. Tingginya tingkat 

konsentrasi kerja namun tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas juga terlihat 

dari konsentrasi angkatan kerja di sektor informal di daerah urban atau sub-urban. 

Kondisi kesejahteraan penduduk Bangkalan tergolong rendah secara 

nasional. Ini terlihat dari HDI pada empat kabupaten yang lebih rendah daripada 

Jawa Timur sekalipun. Demikian pula GDI dan HPI keempat kabutaten-kabupaten 

tersebut. PDRB Bangkalan pada tahun 2002 tergolong paling rendah di Jawa 

Timur. 

Kondisi yang demikian ini yang berkombinasi dengan sejarah kekerasan 

struktural kerap digambarkan oleh sejumlah penulis sebagai salah satu faktor yang 
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turut membentuk budaya etnik Madura yang di dalammnya terdapat masyarakat 

Bangkalan yang keras, ulet, dan agresif (Wiyata, 2003, De Jonge, 2002; Rozaki, 

2004). Secara struktural, kondisi alam maupun kondisi sosial ekonomi di Madura 

juga turut mempengaruhi pembentukan suatu karakteristik pola hubungan sosial 

dan struktur sosial yang tipikal. 

 

2.3 Unsur-unsur Budaya Lokal Bangkalan  

Religi.  Agama di Bangkalan tidak perlu diragukan lagi kentalnya sampai 

akhir - akhir ini. Masyarakat Bangkalan tergolong pemeluk Islam yang taat. 

Demikian lekatnya Islam pada masyarakat Bangkalan, sehingga akan terdengar 

aneh apabila ada orang Bangkalan yang tidak beragama Islam. Akan tetapi ada 

juga masyarakat Bangkalan yang memeluk agama lain namun bukan faktor 

bawaan dari lahir melainkan faktor transmigrasi penduduk.  

Perbedaan keyakinan keagamaan tidak menjadi penghalang untuk 

menjalin kerja sama dengan orang lain. Sikap keterbukaan ini merupakan modal 

budaya yang bisa dimanfaatkan untuk membangun rekonsiliasi dengan kelompok 

etnik Melayu atau Dayak. Simbol keagamaan yang seringkali digunakan adalah 

kyai. Itulah yang menyebabkan lapisan atas pada stratifikasi sosial ditempati oleh 

para kyai. Mereka bukan hanya sebagai pemuka agama namun juga sebagai 

pemimpin masyarakat.  

Para kyai dipandang memiliki kendali legitimasi dan otoritas kharismatis, 

sehingga buah pikirannya mudah sekali untuk disepakati.  Kepemimpinan yang 

disandang para kyai adalah bersifat berpengaruh penting dalam beberapa bidang 

sekaligus. Bukan hanya dalam bidang keagamaan, melainkan juga dalam kegiatan 

sosial, bahkan mungkin juga politik. Tiga ciri dasar kehidupan sosial budaya 

tersebut merupakan ciri orang dan masyarakat Bangkalan secara keseluruhan, tak 

terkecuali orang dan masyarakat Bangkalan yang bertempat tinggal di luar pulau 

Madura.  

Masyarakat. Penduduk Bangkalan mayoritas adalah suku Madura. 

Namun, di beberapa tempat seperti Kamal, Socah, Labang, terdapat populasi suku 

selain Madura seperti Jawa. Masyarakat Bangkalan sangat mengutamakan 

penghormatan dan penghargaan, apalagi kepada yang lebih tua atau yang 
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mempunyai kedudukan sosial yang lebih tinggi, sehingga menjadikan nilai-nilai 

kesopanan menjadi sangat penting sekali dalam kehidupan bermasyarakat.  

Masyarakat Bangkalan tidak mau diremehkan, namun demikian 

penonjolan diri juga tidak dihargai, contohnya ungkapan madduh ban dara (madu 

dan darah), yang berarti bila orang Bangkalan diperlakukan secara baik, 

menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan penghormatan, maka balasannya 

adalah  kebaikan pula. Sebaliknya, bila ia diperlakukan secara sewenang-wenang 

dan tidak adil, maka balasannya jauh lebih berat bahkan dapat menimbulkan 

pertumpahan darah.   

Hubungan sosial masyarakat Bangkalan selalu saling menghormati dan 

menghargai sebagai sesama manusia dan menjaga untuk tidak saling menyakiti. 

Hal ini sangat nampak dari ajaran ja' nobi' oreng mon aba'na e tobi' sake' 

(janganlah menyakiti orang lain, kalau diri-sendiri merasa sakit jika disakiti 

orang). Harga diri atau martabat adalah nilai yang sangat mendasar dalam 

masyarakat Bangkalan. Harga diri harus selalu dipertahankan agar tidak 

diremehkan orang lain. Dasar utama dari harga diri adalah rasa malu (rasa malo 

atau todus). Orang Bangkalan selalu menekankan bahwa tambana todus mate' 

(obatnya malu adalah mati).  

Teknologi. Pada zaman dahulu (purba) rakyat jawa Timur (Bangkalan-

Madura) menggunakan peralatan primitif seperti kebanyakan masyarakat dari 

suku lain. Seperti menggunakan kayu dalam menghidupkan api, sampai sekarang 

pun masih banyak yang menggunakan  kayu bakar sebagai bahan bakar dalam 

memasak. Semakin berkembangnya zaman perlahan-lahan Masyarakat Bangkalan 

mulai menggunakan kompor minyak, kompor gas, menggunakan alat komunikasi 

(telepon, telepon genggam, dll). Selain dari segi kehidupan sehari-hari, teknologi 

lain yang juga mulai masuk yaitu teknologi pada bidang pertanian.  

Mata Pencaharian.  Sistem mata pencaharian penduduk Bangkalan 

tergantung dari lokasi mereka tinggal, bagi yang tinggal di tepi pantai akan 

bermata pencaharian sebagai nelayan, yang tinggal di perbukitan/persawahan akan 

bermata pencaharian sebagai petani selain itu juga ada sebagian yang PNS. Untuk 

kabupaten Bangkalan, mayoritas penduduknya mempunyai mata pencahariah 

sebagai nelayan dan petani. Lahan pertanian di ditanami padi, jagung, dan sedikit 
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tebu dan tembakau. Sedangkan pertanian tambak, membudidayakan mujair dan 

bandeng.   

Bahasa. Bahasa merupakan salah satu identitas kelompok etnik yang 

tampak jelas dalam suatu interaksi sosial masyarakat majemuk. Salah satu 

identitas orang Madura adalah bahasa Madura. Penggunaan bahasa-bahasa 

tersebut ditentukan oleh konteks interaksi yang mereka hadapi. Bahasa Indonesia 

akan digunakan oleh orang-orang Bangkalan jika mereka berurusan dengan 

instansi atau dalam situasi resmi. Bahasa Madura digunakan di dalam lingkungan 

internal mereka.  

Pengetahuan. Dari jaman dahulu Bangkalan sudah sangat kental sekali 

perkembangan agama khususnya Islam di sana. Sebagai bukti yakni tedapat 

banyak sekali sekolah-sekolah madrasah (sekolah agama) Pesantren di sana 

dibandingkan sekolah umum seperti dikota-kota lain. Salah satu contoh Pesantren 

yang hingga kini masih ada adalah  Pesantren  Demangan. Kondisi Bangkalan 

yang menunjukkan banyaknya pondok pesantren dengan para kyainya, tetaplah 

penting menempatkan persoalan Madura ke depan dalam konteks perubahan yang 

sangat cepat dan globalisasi dunia dimana kita hidup sekarang, ada didalamnya 

dan tengah menghadapinya. Pesantren sangat relevan sebagai modal dasar dalam 

rangka mengakomodasi dan membentengi kembang kempisnya kearifan nilai-nilai 

budaya lokal dari arus negatif yang akan dimunculkan pasca Suramadu yang 

tengah berjalan.  

 Seni. Bangkalan merupakan kota kecil yang kaya dengan kesenian dan 

budaya lokal. Pada masing-masing kacamatan tersebut mempunyai kekayaan 

dibidang seni yang berbeda-beda.  

Bagi masyarakat Bangkalan, bulan yang bertepatan dengan HUT 

Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Bangkalan, yaitu Agustus hingga Oktober adalah 

bulan yang sangat ditunggu-tunggu, karena saat inilah masyarakat Bangkalan 

akan sering mengadakan pentas kesenian tradisiona. Warga yang berkumpul di 

alun-alun Kota Bangkalan Madura, akan dihibur dengan aneka tarian yang diiringi 

dengan musik tradisional khas Bangkalan dalam acara karnaval budaya atau 

sejenisnya. 
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2.4 Perubahan Sosio-Kultural 

Kata perubahan sering dihubungkan dengan kata sosial dan budaya. 

Perubahan sosial dimaksudkan adanya proses yang dialami dalam kehidupan 

sosial yaitu perubahan yang mengenai sistem dan struktur sosial. Perubahan sosial 

dapat mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga 

kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi 

sosial dan sebagainya. Perubahan sosial dapat terjadi karena direncanakan dan 

tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang 

diperkirakan oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan dalam masyarakat, 

sedangkan perubahan yang tidak direncanakan terjadi seperti akibat dari perang, 

penjajahan, atau bencana alam (Soekanto, 2006: 269-274). Budaya dapat diartikan 

sebagai segala daya upaya dan kegiatan manusia dalam mengubah dan mengolah 

alam. Perubahan kebudayaan mencakup semua bagian kebudayaan termasuk di 

dalamnya kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan lain-lain. Perubahan 

sosial mencakup perubahan norma, sistem nilai sosial, pola-pola perilaku, 

stratifikasi sosial, lembaga sosial, dan lain-lain. Perubahan sosial merupakan hal 

yang penting dalam perubahan kebudayaan. Beberapa ahli sosiologi (Soekanto, 

2006: 262-263) mengemukakan rumusan mengenai pengertian perubahan sosial 

budaya, antara lain sebagai berikut. 

Soemardjan (1972) menyatakan bahwa perubahan sosial budaya adalah 

segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu 

masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, 

sikap, dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Gillin 

dan Giliin menyatakan bahwa perubahan sosial budaya merupakan suatu variasi 

dari cara-cara hidup yang diterima, yang disebabkan oleh perubahan kondisi 

geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi serta adanya difusi 

ataupun penemuanpenemuan baru dalam masyarakat. 

William F. Ogburn mengemukakan bahwa perubahan sosial budaya adalah 

perubahan yang mencakup unsur-unsur kebudayaan, baik kebudayaan materiil 

maupun non materiil. Kingsley Davis mengartikan bahwa perubahan sosial 

budaya adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat. 
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Umumnya para teoritisi mendefinisikan atau menganggap perubahan sosial adalah 

variasi sementara dalam satu perkara atau lebih, sebagai berikut. 

a. Berkaitan dengan jumlah populasi dari satu unit sosial. 

b. Tingkat perilaku penduduk dalam jangka waktu tertentu. 

c. Struktur sosial atau pola interaksi antar individu. 

d. Pola-pola kebudayaan, seperti perubahan nilai.  

Salah satu teori yang merupakan bagian dari perubahan social adalah teori 

dari Neil Smelser. Menurut Smelser (dalam Robert H. Lauer, 1993: 118-120) 

faktor yang menentukan perubahan sosial beberapa diantara perkara sebagai 

berikut. 

a. Keadaan struktural untuk berubah, menyangkut penelitian struktur sosial 

mengetahui imp Dorongan untuk berubah, secara tersirat berarti bahwa 

kondisi menguntungkan secara struktural itu sendiri sebenarnya belum 

memadai. Masih perlu diperlukan sejenis kekuatan yang  cenderung ke arah 

perubahan. Kekuatan ini mungkin berupa kekuatan dari dalam (internal), atau 

kekuatan dari luar (eksternal). 

b. Mobilisasi untuk berubah, berkaitan dengan arah perubahan. Arah perubahan 

tergantung pada cara-cara memobilisasi sumber-sumber dan cara 

penggunaannya untuk mempengaruhi perubahan. Selanjutnya mobilisasi itu 

sendiri berkaitan erat dengan kepemimpinan yang terlibat dalam perubahan. 

c. Pelaksanaan kontrol sosial, kontrol sosial ini mungkin berwujud kekuatan 

yang mapan seperti media massa, pejabat pemerintah, dan pemimpin agama. 

Mereka mungkin berperan dalam menentukan arah perubahan yang akan 

terjadi. Peneliti menggunakan teori Smelser diatas untuk menganalisis faktor 

yang menentukan suatu perubahan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan Data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan 

tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif sampel sumber data dipilih dan 

mengutamakan perspektif emic, artinya mementingkan pandangan informan, 

yakni bagaimana memandang dan menafsirkan dunia dari pendiriannya. Sesuai 

dengan fokus penelitian, maka yang dijadikan sampel sumber data dan teknik 

pengumpulan data adalah seperti berikut:  

a. Untuk mendapatkan data tentang kondisi fisik yang dimiliki Kabupaten 

Bangkalan, sumber datanya diperoleh dari Bappeda. Teknik pengumpulan 

datanya adalah dengan studi dokumentasi dan wawancara dengan kepala 

Bappeda dan stafnya.  

b. Untuk mendapatkan data tentang kondisi terkini budaya masyarakat 

Bangkalan, sumber datanya adalah dari masyarakat. Teknik pengumpulan data 

dengan wawancara kepada tokoh masyarakat dan observasi terhadap 

pengetahuan, ketrampilan, adat istiadat dan struktur masyarakat  

c. Untuk mendapatkan data tentang pengaruh Suramadu pada Budaya masyarakat 

Bangkalan, sumber datanya adalah dari staf Bappeda dan tokoh masyarakat. 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dengan staf Bappeda, tokoh 

masyarakat.  

 

3.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian sendiri, 

namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrumen 

penelitian sederhana, yang dapat mempertajam serta melengkapi data hasil 

pengamatan dan observasi 

 

3.3 Metode Analisis Data 

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and Heberman. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

 

Jembatan suramadu merupakan bagian dari paket pembangunan yang 

direncanakan oleh Presiden Repubik Indonesia kala itu yaitu Suharto dengan 

tujuan memajukan Pulau Madura sebagai kawasan Industri. Model yang dijadikan 

contoh adalah pulau Batam. Menjadikan Pulau Madura sebagai kawasan industri 

dimaksudkan agar Madura makin maju. 

Hal-hal utama yang menjadi latar belakang pembangunan Jembatan 

Suramadu: Gerbangkertosusila yang terdiri daru Gresik, Bangkalan, Mojokerto, 

Surabaya, Sidoarjo, Lamongan merupakan pusat pemerintahan, industri, 

perdagangan, maritim dan pendidikan. Kurangnya aksesibilitas di Pulau Madura 

(Bangkalan, Sampang, Sumenep dan Pamekasan) yang mengakibatkan 

perkembangan wilayah Madura kurang pesat dibanding wilayah lainnya di Jawa 

Timur. Jembatan Suramadu merupakan bagian dari Pembangunan kawasan 

industri dan perumahan serta sektor lainnya dalam wilayah-wilayah di kedua sisi 

ujung jembatan. 

Agar masyarakat Madura paham rencana tersebut, Habibie mengundang 

tokoh-tokoh dari Pulau Madura untuk meninjau Pulau Batam demi melihat 

kemajuan Pulau Batam setelah dijadikan kawasan Industri. Ini demi mendapatkan 

pemahaman yg utuh ttg rencana tsb. 

Setelah kunjungan tokoh-tokoh Madura ke Batam tsb, timbul penolakan 

dari tokoh-tokoh tersebut yang tergabung dalam Badan Silaturrahmi Ulama 

Pesantren Madura (BASSRA). Mereka tidak ingin Madura berubah 100% menjadi 

seperti Batam karena akibat dari industrialisasi, dampak-dampak negatifnya 

seperti  maraknya hiburan malam juga hadir mengiringi. Ini tentu tidak sesuai  

dengan kultur Madura. 

Karena adanya penolakan ini, maka rencana yang merubah wajah Madura 

100% yang muncul di awal, direvisi menjadi pembangunan kawasan Industri 

terbatas di masing-masing ujung jembatan (Surabaya dan Madura) dan beberapa 

kawasan tertentu yg disepakati. Ketika ini direvisi, maka resistensi masyarakat 
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mulai berkurang. Apalagi ketika beberapa patron Madura juga memperlihatkan 

dukungannya pada keberadaan Suramadu. 

Sebelum Suramadu dioperasikan, ada tantangan berat yang harus diketahui 

dalam pembebasan lahannya. Pelaksana bukan hanya dihadapkan pada mitos, tapi 

juga kultur masyarakat sekitar yang juga menjadi kendala. Mitos menjual tanah 

waris tidak akan membawa barokah serta ahli warisnya akan terkena sial saat itu 

santer berdengung di kalangan masyarakat Madura.  

Pembebasan lahan akses menuju jembatan sisi Madura cukup luas. Karena 

panjang tanah yang akan dibebaskan mencapai belasan kilometer. Selain sawah 

dan tegalan, lahan untuk jalan akses juga menggusur rumah warga. Bahkan areal 

kuburan keramat (bhuju‟) harus dipindah karena akan dijadikan jalan akses. 

Kondisi itu sangat rentan gejolak. Karena menyangkut mitos dan kultur 

masyarakat Madura. Masyarakat di Madura paling takut terhadap persoalan yang 

berhubungan dengan bhuju‟.  

Satu figur yang cukup berperan dalam meredam konflik ini adalah ada 

sosok R.KH Fuad Amin yang kala itu menjabat sebagai Bupati Bangkalan. Ia 

yang merupakan salah satu patron Bangkalan karena berasal dari kalangan ulama 

terpandang, mampu memberikan pengaruh kepada masyarakat guna mendukung 

pemerintah dalam mewujudkan Jembatan Suramadu. 

Dengan adanya perubahan positif ini, yang berhubungan dengan persepsi 

masayarakat Madura rencana pembangunan Suramadu kemudian kembali lagi 

digulirkan. 

Sambil menunggu investor, untuk memulai proyek kawasan Industri 

Suramadu yang di dalamnya ada jembatan Suramadu), pemerintahan Presiden 

Megawati melakukan peletakan batu pertama jembatan. Ini dimaksudkan untuk 

menarik investor. Jembatan ini diresmikan awal pembangunannya oleh Presiden 

Megawati Soekarnoputri pada 20 Agustus 2003.  

Dengan panjang 5.438 m, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di 

Indonesia saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari tiga bagian yaitu jalan layang 

(causeway), jembatan penghubung (approach bridge), dan jembatan utama (main 

bridge). 
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Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, presiden 

mengambil kebijakan utk membangun dahulu jembatan Suramadu melalui dana 

APBN sambil mencari investor kawasan Industri Suramadu pada kawasan-

kawasan ujung jembatan dan kawasan lain di Pulau Madura. Perkiraan biaya 

pembangunan jembatan ini adalah 4,5 triliun rupiah.  Jembatan ini diresmikan 

pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. 

Sampai jembatan Suramadu selesai, ternyata kedatangan investor kembali 

tidak sesuai harapan. Saat itulah dicari kebijakan pengelolaan jembatan Suramadu 

agar tetap terpelihara dengan baik dg kualitas prima. Ada 3 pilihan kebijakan 

pengelolaan jembatan Suramadu saat itu: 1) jalan umum tdk berbayar, 2) diubah 

jadi jalan Tol, 3) kontrak pengelolaan kepada pihak ketiga (BUMN) dengan 

memungut bayaran terbatas sesuai kebutuhan pengelolaan dan pemeliharaan. 

Ketiga alternatif tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan. Jika 

Suramadu difungsikan jadi jalan umum tanpa berbayar maka beban pemeliharaan 

dan pengamanan akan memberatkan APBN. Jika Suramadu difungsikan jadi jalan 

tol, hal ini jelas tidak sesuai dengan aturan karena dibangun lewat dana APBN dan 

prosesnya tidak lewat lelang. Dengan pertimbangan biaya pemeliharaan dan 

pengamanan yang prima maka dipilih alternatif ketiga yaitu kontrak kelola kepada 

pihak ketiga dengan memungut bayaran utuk pemeliharaan dan pengamanan 

dengan tetap berharap bahwa kawasan industri Suramadu segera berdiri. 

Ternyata investor untuk membangun kawasan Industri Suramadu tidak 

juga datang sampai sekarang sehingga muncul pemikiran untuk mengembalikan 

jembatan Suramadu menjadi jalan umum. 

Atas dasar kenyataan itulah tahun 2016 Gubernur Jatim Sukarwo meminta 

agar jembatan Suramadu digratiskan karena ternyata paket pembangunan kawasan 

Industri Suramadu tidak berjalan sesuai harapan. 

Dengan adanya penggratisan jembatan ini, pemerintah berharap dapat 

meningkatkan pemerataan pendapatan dan pembangunan di wilayah Surabaya ke 

wilayah Madura, begitu pula dengan kependudukan, mengingat wilayah Surabaya 

yang semakin padat dengan penduduk yang melakukan urbanisasi yang sebagian 

besar berasal dari wilayah Madura, pemerintah berharap dengan adanya 

pemerataan ekonomi ini dapat menekan laju urbanisasi tersebut. 
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Beroperasinya Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) membawa dampak 

pada konsep pembangunan Jawa Timur. Kini Pulau Madura tidak lagi terpisah, 

namun sudah menjadi bagian strategis pembangunan Surabaya. Oleh karena itu, 

konsep pengembangan kota metropolitan Gerbangkertosusilo (Peraturan 

Pemerintah-No.26 Tahun 2008) perlu dipikirkan matang-matang dengan 

menempatkan Kabupaten Bangkalan sebagai pintu masuk menuju Madura dan 

salah satu pusat kegiatannya.  

Sebagai tindak lanjut pembangunan Jembatan Suramadu, pemerintah 

melalui Peraturan Presiden No. 27 tahun 2008 telah membentuk Badan 

Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Pembentukan BPWS bertujuan 

untuk mempercepat pengembangan wilayah Suramadu yang meliputi Kabupaten 

Bangkalan dan sekitarnya, beserta Surabaya dan sekitarnya. Percepatan 

pembangunan ini secara garis besar dilakukan melalui pengembangan tiga 

kawasan yaitu Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya seluas 600 ha, 

Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (Bangkalan) seluas 600 ha dan 

kawasan khusus di Utara Pulau Madura seluas 600 ha.  

Dilihat dari arah pengembangan yang dilakukan BPWS, menunjukkan ada 

tiga sektor yang menjadi prioritas pembangunan ke depan yaitu sektor industri, 

pariwisata dan jasa. Selain sektor industri dan jasa, yang mengakomodir beban 

lebih yang ditanggung Surabaya dan Gresik, sektor pariwisata diyakini akan 

menjadi salah satu penggerak perekonomian Pulau Madura khususnya Kabupaten 

Bangkalan pasca Jembatan Suramadu diresmikan.  

Banyak sekali kekhawatiran yang muncul terkait nasib Madura, khususnya 

Kabupaten Bangkalan pasca dresmikannya jembatan Suramadu. Kekhawatiran ini 

bukanlah tanpa alasan. Beberapa penelitian pendahulu yang berhubungan dengan 

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) pasca Jembatan Suramadu 

beroperasi menunjukkan beberapa indikator merah yang perlu diantisipasi pasca 

beroperasinya Jembatan Suramadu. 

 

4.1. Perkembangan Lanskap Bahasa dan Sastra Masyarakat Bangkalan 

Bahasa dan Sastra Madura merupakan bagian dari budaya etnik Madura 

sekaligus sebagai cermin dari kondisi kebudayaan masyarakat Madura. Pemakaian 
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bahasa memperlihatkan perilaku, tabiat, kesantunan bermasyarakat orang Madura. 

Adapun kemampuan berimajinasi, kecerdasan berlogika, daya nalar yang kuat, 

dan pengetahuan pada estetika, terlihat dari bagaimana orang Madura 

menghasilkan dan menggunakan karya sastranya. Atas keeratan hubungan bahasa 

dan sastra Madura dan kehidupan masyarakat Madura inilah, maka para leluhur 

orang Madura menempatkan pemakaian bahasa dan sastra Madura sebagai salah 

satu karakter mereka.  

Karakter masyarakat Bangkalan, masyarakat yang sedang dibicarakan 

dalam artikel ini, juga mengikuti sikap orang Madura pada umumnya. Jika orang 

Bangkalan ditanya, apa sajakah karakter khas dari orang Bangkalan? Maka salah 

satu jawabannya pastilah: “menggunakan bahasa dan sastra Madura dalam 

kehidupan sehari-hari”. Karakter ini senantiasa dipelihara oleh leluhur Bangkalan 

dan dijadikan tradisi turun temurun kepada generasi muda mereka, bahkan hingga 

saat ini.  

Salah satu tradisi yang melekat hingga kini adalah ajaran yang ditanamkan 

leluhur Bangkalan pada generasi muda untuk selalu berperilaku santun dalam 

menjalankan kehidupan. Tradisi kesantunan ini dilakukan melalui penjagaan 

bahasa Madura yang keluar dari mulut sabagai sarana dalam berinteraksi dengan 

sesama orang Bangkalan. Adalah sebuah keharusan bagi setiap keluarga 

masyarakat Bangkalan untuk memahami serta menggunakan bahasa Madura di 

dalam keluarga dengan santun. Mereka harus berusaha keras untuk menjaga hal 

ini. Terkadang, untuk mempertahankan kesantunan ini, mereka harus 

menggunakan beberapa bentuk Lalonget (nama lain dari sastra klasik Madura) 

seperti Saloka atau Bhângsalan.  

Secara umum, masyarakat Bangkalan yang merupakan bagian dari 

masyarakat Madura sangat menghormati solidaritas yang sangat kuat di antara 

mereka. Akibatnya, masyarakat Bangkalan jarang meninggalkan bahasa ibu 

mereka dalam percakapan sehari-hari di antara mereka. Tidaklah mengherankan, 

jika di Bangkalan, bahasa dan sastra Madura dikenal secara luas khususnya di 

kalangan generasi Bangkalan yang telah berumur. 

Dalam hal jumlah, penutur Bahasa Madura di Kabupaten Bangkalan 

meningkat. Peningkatan ini berbanding lurus dengan jumlah masyarakat 
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Bangkalan yang turut meningkat. Pada tahun 1961 melalui sensus penduduk, 

terdata bahwa Bahasa Madura di Bangkalan dituturkan oleh 574.348 jiwa. Pada 

tahun 1990, jumlah ini meningkat menjadi 750.780 jiwa. Pada tahun 2000, 

penutur Bahasa Madura di Bangkalan meningkat menjadi 805.048 jiwa. Pada 

tahun 2017, penutur bahasa Madura di Bangkalan diketahui berjumlah 970.894 

jiwa. Sensus yang dilakukan setelah tahun 2017 belum ditemukan oleh penulis. 

Namun diyakini, pada tahun 2018, jumlah penutur Bahasa Madura di Bangkalan 

diperkirakan bertambah 1,11% dari jumlah yang ada pada tahun 2017 

(http://terupdate.net). 

Saat jembatan Suramadu diresmikan, banyak kekhawatiran yang muncul 

terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat Bangkalan. Kekhawatiran ini 

bukanlah tanpa alasan. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) pasca Jembatan Suramadu 

beroperasi seperti yang dilakukan oleh Haryanto (2009) dan Sulaisiyah (2017), 

menunjukkan beberapa indikator merah yang perlu diantisipasi pasca 

beroperasinya Jembatan Suramadu. 

Kajian-kajian sebelumnya di atas sedikit banyak telah menunjukkan pada 

masyarakat Madura pada umumnya dan masyarakat Bangkalan pada khususnya 

bahwa beroperasinya Suramadu membawa dampak-dampak yang mengikuti. 

Dalam konteks bahasa dan sastra, dampak adanya Suramadu pada masyarakat 

Bangkalan  secara khusus belum terlalu serius untuk dikaji. Oleh sebab itu, maka 

Pusat Penelitian Pendidikan dan Budaya Madura LPPM Universitas Trunojoyo 

Madura berinisiatif melaksanakan penelitian secara komprehensif untuk 

menelusuri perubahan-perubahan apakah yang berlaku pada Lanskap  Budaya 

(khususnya bahasa dan sastra sebagai salah satu unsur kebudayaan) masyarakat 

Bangkalan pasca diresmikannya jembatan Suramadu.  

Tujuan dari dituliskannya artikel adalah untuk menjelasan tentang 

perubahan Lanskap Budaya Masyarakat Kabupaten Bangkalan pasca 

diresmikannya jembatan Suramadu. Secara teoretis, penulisan artikel ini sangat 

penting karena memberi tambahan wawasan dalam hal kebahasa dan kesastraan 

Madura yang ada di kabupaten Bangkalan. Secara praktis, hasil penelitian ini juga  

memberi input dan arahan terhadap rancangan pembangunan yang seimbang yang 
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bermanfaat bagi pemerintah daerah Bangkalan yang memperhatikan daya dukung 

budaya lokal khususnya bahasa dan sastra Madura. 

 

4.1.1 Kondisi Umum Bahasa dan Sastra Masyarakat Bangkalan (Pra 

Suramadu Diresmikan) 

Leluhur Madura telah „menyusun‟ Ondhâghân Bhâsa (tingkat bahasa) 

dengan tertib yang dibagi dalam empat tingkatan: 1) Bhâsa Enjâ’-Iyâ (bawah): 

sèngko’ (saya), 2) Bhâsa Engghi-Enten (madya): bulâ (saya), 3) Bhâsa Èngghi-

Bhunten (halus): kaulâ (saya), 4) Bhâsa Tèngghi (tinggi): abdhi dhâlem (saya). Di 

Bangkalan, hanya tiga tingkatan bahasa Madura beserta aturan pemakaianya yang 

dikenali dengan baik oleh masyarakatnya. Enjâ’-Iyâ dipakai untuk berkomunikasi 

dengan orang sepantaran atau orang yang lebih muda. Engghi-Enten digunakan 

untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Èngghi-Bhunten digunakan 

untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua yang sangat dihormati, serta 

dalam ruang lingkup yang sangat formal seperti ketika berkomunikasi dengan 

penguasa (raja atau bupati) serta ulama‟ besar. 

Meskipun sama-sama menuturkan bahasa Madura, orang-orang Bangkalan 

memiliki dialek yang membedakan bahasa mereka dengan bahasa Madura yang 

digunakan di tempat lain seperti Pamekasan dan Sumenep. Dialek ini dikenal 

sebagai dialek Madura Barat yang berlaku di wilayah kabupaten Bangkalan dan 

kabupaten Sampang. Dialek Madura Barat memiliki karakteristik yaitu banyak 

kosakatanya yang disingkat seperti kalambhi (baju) menjadi lambhi, salebbâr 

(celana) menjadi lebbâr dan sebagainya.  Perbedaan yang lain dapat dikenali dari 

penggunaan kosakata khas Bangkalan yaitu  lo’ „tidak‟ dan  kakèh, sédâh  „kamu‟ 

yang dalam bahasa Madura dialek Pamekasan dan Sumenep kata adalah ta’  

„tidak‟ dan bâ’na „kamu‟ atau bâ’en. Dalam pengucapan, biasanya orang-orang 

Bangkalan cenderung mengakhiri kata yang berakhiran vokal dengan diberi 

tambahan suara „h‟, seperti contoh: ghulih (gerak), clanah (celana), brâmpah 

(berapa), dll. 

Saat pemerintah Republik Indonesia menetapkan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa Nasional yang wajib digunakan oleh segenap suku bangsa di Indonesia, 

orang Madura dan orang Bangkalanpun menggunakan bahasa nasional ini. 
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Akibatnya, kini orang Madura khususnya orang Bangkalan, menjadi bilingual, 

yaitu mereka mampu menguasai dua bahasa dengan baik. Bahkan ada sebagian 

daerah yang penduduknya multilingual karena mereka tidak hanya mahir bahasa 

Madura dan bahasa Indonesia, namun juga bahasa Jawa.   

 Secara umum, terdapat dua jenis sastra Madura di Bangkalan, yaitu sastra 

Madura Partikularis dan sastra Madura Populis. Disebut Partikularis karena sastra 

jenis ini dikenal hanya oleh beberapa lapis masyarakat dan biasanya oleh generasi 

tua. Disebut Populis karena sastra Madura jenis ini dikenal luas oleh segenap 

lapisan masyarakat Bangkalan. 

 Jenis sastra yang pertama adalah sastra Partikularis (tertentu/tidak umum). 

Pembagian sastra jenis ini sebenarnya tidak perlu ada andaikata masyarakat 

Bangkalan masih tetap mempopulerkan sastra jenis ini di masyarakat luas. Karena 

jarang ditemuinya sastra jenis ini, maka sastra jenis ini disebut juga sebagai sastra 

arkais. Sastra jenis ini memiliki ragam, jenis, pola-pola atau aturan-aturan tertentu 

dan harus diingat dengan baik. Syarat mengingat dan memahami pola-pola inilah 

yang dinilai sangat berat bagi para generasi muda, sehingga banyak diantara 

mereka yang enggan untuk mempertahankan dan mempraktekkan sastra jenis ini. 

Akibatnya, tidak banyak orang Bangkalan yang memahami sastra jenis ini, 

padahal, keberadaan sastra jenis ini benar-benar mendukung kebesaran sastra 

Madura. Adapun sastra jenis ini adalah: (a) Bangsalan (b) Pantun 

Madura/Paparegan (c) Saloka, dan (d) Tembhang Macapat (Jasin, 2005). 

 Yang dimaksud Bhângsalan adalah ungkapan dalam Bahasa Madura yang 

menggunakan pola indirectness dengan „melibatkan proses refleksi‟ untuk 

memahaminya. Dikatakan „melibatkan proses reflektif,‟ karena untuk sampai pada 

pemahaman akan makna dari sebuah Bhângsalan, seseorang harus mampu 

memahami cara kerja dari Bhângsalan yang melibatkan tiga pilar yaitu 

Bhângsalan, Tegghessâ, dan Oca’ Panebbhus. Bhângsalan adalah ungkapan 

konkrit dalam kalimat, Tegghessâ adalah arti atau makna yang dirujuk oleh 

Bhângsalan, sedangkan Oca’ Panebbhus adalah makna dari Bhângsalan. Sebelum 

seseorang dapat sampai pada pemahaman maksud dari penutur Bhângsalan 

(paham pada Oca’ Panebbhus), ia harus dapat memecahkan teka-teki Tegghessâ 

yaitu hal ihwal apa yang berlaku pada Tegghessâ. Tanpa tahu Tegghessâ, mustahil 
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seseorang sampai pada pemahaman  Oca’ Panebbhus apalagi paham pada maksud 

penutur secara keseluruhan (Azhar, 2018). 

 Pantun Madura dikenal juga sebagai Sendhilân atau Papareghân 

(bergantung bentuknya). Biasanya, Pantun Madura dilakukan antara kaum laki 

dan kaum perempuan dengan cara berbalas-balasan pantun. Di dalam sebuah 

pantun ada yang dinamakan  Andheggân (bait) pantun dan  Paddhâ/biri (baris) 

pantun. Setiap Andheggân terdiri dari empat Paddhâ, dan pada tiap-tiap Paddhâ 

biasanya berisi delapan Keccap (ketuk/suku kata). Lafal (suara/bunyi) yang 

berada di akhir paddhâ pertama harus sama dengan lafal suara di akhir Paddhâ 

tiga. Lafal suara akhir Paddhâ dua sama dengan lafal suara pada akhir Paddhâ 

keempat (Jasin, 2005). 

 Saloka adalah kata-kata sastra yang berisi berisi petuah-petuah bijak dan 

penuh makna. Sering disampaikan dalam banyak acara dan dalam tulisan-tulisan 

sastra Madura. Kebenaran dari isi petuah-petuah bijak ini telah banyak dibuktikan  

sehingga orang yang mendengar atau membaca akan selalu membenarkannya dan 

meyakini.  

 Tembhang adalah merupakan bagian dari tradisi mamaca. Biasanya 

tembhang dibaca ketika seseorang mempunyai hajat seperti akan mengawinkan 

anak atau yang lainnya.  Ada 3 jenis jenis tembhang yang dikenal oleh orang 

Madura. Yaitu Tembhâng Macapat, Tembhâng Tengnga’an, dan Tembhâng Raja. 

Tembhâng Macapat terdiri dari 9 macam jenis  antara lain: (1) Tembhâng artaté, 

(2) Tembhâng Maskumambang, (3) Tembhâng Sénom, (4) Tembhâng Kasmaran, 

(5) Tembhâng Salangét/Kénanthé, (6) Tembhâng Pangkor (7) Tembhâng Durma, 

(8) Tembhâng Méjhil, dan (9) Tembhâng Pucung. Tembhâng Tengnga’an terdiri 

dari ada 5 jenis yaitu (1) Tembhâng Jurudemmong (2) Tembhâng Wirangrong (3) 

Tembhâng Balabak (4) Tembhâng Ghambu, dan (5) Tembhâng Magattro. Adapun 

Tembhâng yang terakhir adalah Tembhâng Rajâ. Yang termasuk Tembhâng jenis 

ini hanya ada satu yaitu Tembhâng Giriso (Jasin, 2005). 

 Adapun sastra Populis, sastra ini terbagi dua yaitu Cerita Rakyat dan 

Syi’ir. Cerita rakyat ini mengandung pesan-pesan moral dan harapan dan sering 

didendangkan dalam perkumpulan-perkumpulan bahkan dalam keluarga. Cerita 

rakyat ini merupakan bingkai dari kisah-kisah kehidupan masyarakat Madura di 
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masa lampau. Beberapa cerita rakyat  Bangkalan yang terkenal adalah cerita 

rakyat Jokotole dan Dewi Retnadi, Sakera, Ke‟ lesap, Pangeran Cakraningrat, dan 

masih banyak lainnya. 

 Contoh yang kedua dari sastra populis adalah Syi’ir. Syi’ir merupakan 

rangkaian kata-kata indah yang membentuk kalimat-kalimat yang terpadu dan 

biasanya di baca di pesantren-pesanten, majlis ta’lim, dan walimatul urs. Syi’ir 

Madura tersusun dari 4 padda/biri (baris). Tiap padda terdiri dari 10 keccap 

(ketukan). Tiap akhir suara pada padda mengandung pola a – a – a – a. Isi Syi’ir 

bermacam-macam, bergantung dari selera dan kesenangan serta tujuan dari 

pembuatnya. Jenis-jenis Syi’ir beraneka ragam seperti Syi’ir yang menceritakan 

kisah nabi, cerita orang mati siksa kubur, perhatian pada pendidikan, agama atau 

akhlak. Contoh-contoh Syi’ir adalah sebagai berikut  

 

4.1.2  Perkembangan Lanskap Bahasa dan Sastra Madura Tradisional di 

Kabupaten Bangkalan Pasca Beroperasinya Suramadu 

Informan penelitian ini berjumlah 4 orang. 1 orang adalah tokoh serta 

sesepuh masyarakat Bangkalan, 2 orang adalah guru Bahasa Daerah di SMPN 

ternama Bangkalan, 1 orang adalah pengelola yayasan di bidang dakwah sekaligus 

pemilik sekolah di Socah Bangkalan. Dari hasil wawancara dengan para informan, 

dijumpai fakta-fakta kebahasaan yang berhubungan dengan bahasa Madura di 

Bangkalan sebagai berikut. 

Dari paparan para informan, meskipun populasi kabupaten Bangkalan 

naik, namun jumlah penutur bahasa Madura dengan kualitas baik di Bangkalan 

pada tahun 2018 diperkirakan menurun. Penutur yang baik ini didefinisikan 

sebagai masyarakat yang paham menggunakan Ondhâghân Bhâsa dalam 

komunikasi sehari-hari. Menurut sesepuh masyarakat Bangkalan yang menjadi 

informan penelitian ini, jika empat hingga tiga dekade yang lalu penutur dengan 

kualitas baik ini jumlahnya sekitar 90 persen dan 10% sisanya adalah para 

imigran/pendatang, maka pada masa sekarang, masa pascajembatan Suramadu 

berdiri, penutur dengan kualitas baik ini diperkirakan hanya tersisa 50% saja. 

Adapun yang 50 persen tersebar dalam beberapa kelompok. 30% merupakan 

masyarakat Bangkalan yang kurang bisa berbahasa Madura dengan baik yaitu 
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para generasi Muda yang terbiasa menggunakan Bahasa Indonesia sehingga tidak 

tahu cara menggunakan Bahasa Madura, dan 20% merupakan pendatang.  

Persentase penutur bahasa Madura di Kabupaten Bangkalan yang 

berkurang ini menurut para informan kurang memiliki korelasi yang positif 

dengan keberadaan jembatan Suramadu. Artinya, ada maupun tidaknya Suramadu 

tidak memberi kontribusi pada perkembangan bahasa Madura. Malah, korelasi 

tersebut terkesan negatif karena dengan adanya Suramadu, demografi masyarakat 

Bangkalan menjadi berubah. Banyak masyarakat luar (khususnya dari Jawa) yang 

datang, dan menetap di Bangkalan dan memberikan kontribusi pada 

termodifikasinya lanskap bahasa di Bangkalan. 

Menurut informan, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap tampilan 

bahasa Madura pasca Suramadu diresmikan. Bentuk struktur, pengucapan, 

kosakata, gaya, makna kebahasaan bahasa Madura di Bangkalan dari jaman 

dahulu hingga sekarang, tidak ada yang berubah. Kosakatanya mungkin 

berkembang, khususnya kosakata yang berhubungan dengan teknologi masa kini. 

Namun dalam konteks linguistik, bahasa Madura tetaplah sama. Yang berubah 

adalah volume pemakaian bahasa Madura. Jika dahulu bahasa Madura selalu 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan merata di hampir seluruh lapisan 

masyarakat, kini, penggunaan bahasa Madura mulai menunjukkan segmentasi-

segmentasi yang berbeda. Jika dahulu bahasa Madura digunakan secara murni, 

sekarang ada kombinasi dengan bahasa-bahasa lain yang melakukan penetrasi ke 

Bangkalan. 

Menurut para informan, pada jaman sekarang, generasi muda Bangkalan 

sudah banyak yang tidak mau menggunakan bahasa ibunya. Di sekolah-sekolah, 

mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia. Mereka cenderung malu 

menggunakan bahasa Madura karena malu melihat jeleknya tampilan bahasa 

Madura di televisi yang cenderung menampilkan bahasa Madura dengan citra 

negatif. Akibatnya, para generasi muda sekarang suka mencampur bahasa Madura 

dengan bahasa lain. Fenomena ini umumnya terjadi di Bangkalan kota. 

Untungnya, sebaran penduduk di kabupaten Bangkalan berbeda, lebih banyak 

orang tinggal di daerah pinggiran dari pada yang tinggal di pusat kota. Masih 

tersisa 50% yang bertahan menggunakan bahasa Madura dan kelompok 
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masyarakat ini banyak dijumpai di daerah rural Bangkalan. Jika semuanya tinggal 

di kota, jumlah ini pasti akan makin susut.  

Menurut informan pula, di jaman sekarang ini, tidak hanya para generasi 

muda, orang-orang yang berpangkatpun (maksudnya yang menduduki jabatan 

strategis di Bangkalan) sudah mulai malu menggunakan bahasa Madura. Mereka 

cenderung menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris atau bahasa lokal yang 

lain seperti bahasa Jawa. Menurut informan yang merupakan pengelola yayasan,  

bahasa Jawa banyak digunakan di daerah pesisir selatan Bangkalan seperti 

Jhunganyar, Telang, Kamal, dan Labang. Adapun bahasa Inggris digunakaan di 

daerah-daerah sekitar kampus misalnya kampus UTM Telang Bangkalan dan 

STKIP PGRI Bangkalan, Mlajah.  

Kuantitas penggunaan bahasa Madura di kalangan masyarakat Bangkalan, 

khususnya generasi muda masih sangatlah minim. Kalau dulu di RKPD (Radio 

Komunikasi Pemerintah Daerah) Bangkalan, di suatu waktu tertentu ada acara 

dialog yang menggunakan bahasa Madura, bahkan RRI Surabayapun memiliki 

program dialog berbahasa madura, namun di jaman sekarang, acara-acara 

semacam ini sudah tidak ada. Tidak pernah ada program khusus lagi melalui 

media kerakyatan yang memiliki tujuan mengangkat bahasa Madura di 

Bangkalan. Untungnya, pesantren-pesantren di Bangkalan masih mempertahankan 

penggunaan bahasa Madura. Para santri dituntut untuk menggunakan bahasa 

Madura halus untuk berkomunikasi dengan para ustadz dan kyai. Bahkan dengan 

sesama santripun mereka diharapkan berbahasa Madura dengan halus. 

Akhir-akhir ini, bahasa Madura rupanya mulai digunakan dalam acara-

acara yang formal yang berhubungan dengan adat istiadat seperti pernikahan dan 

pinangan. Beberapa dekade yang lalu, dalam acara resepsi pernikahan, bahasa 

Indonesia lebih dipilih untuk digunakan. Demikian pula dalam acara tunangan. 

Alasannya karena biasanya mempelai belum tentu berasal dari Madura sehingga 

bahasa Indonesia adalah bahasa yang cocok dan nyaman untuk digunakan. Seiring 

dengan waktu, trend ini mulai berubah. Bahasa Madura kini juga digunakan dalam 

dua acara formal ini. Ini menarik untuk dicermati karena terkesan bersifat 

paradoks. Di satu sisi, bahasa Madura terlihat kehilangan urgensinya di kalangan 

generasi muda, namun di sisi lain, yaitu di acara formal, bahasa Madura justru 
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lebih dipilih untuk digunakan. Ini tentu saja cukup menggembirakan sekaligus 

mengherankan.  

Terkait penggunaan bahasa Madura dalam tulisan, ada hal lain yang juga 

bersifat paradoks. Jika sebelum Suramadu ada, ekspos bahasa Madura dalam 

bentuk tulisan di Madura sangat kurang, seperti misalnya jumlah spanduk yang 

menggunakan bahasa Madura dapat dihitung dengan jari, maka dewasa ini, 

penggunaan bahasa Madura dalam fungsi sebagai penyampai informasi di media-

media luar ruang semakin lama makin meningkat jumlahnya. Ini dapat dilihat dari 

munculnya spanduk (banner), papan nama, dan wall painting yang menggunakan 

bahasa Madura yang dapat dijumpai di beberapa tempat sepanjang jalan protokol 

di Madura. Sayangnya, menurut informan, kualitas pemakaian bahasa Madura 

tulis di kalangan masyarakat Bangkalan, khususnya generasi Muda juga makin 

berkurang. Akibatnya, banyak tulian berbahasa Madura yang  tidak sesuai dengan 

ejaan standar Balai Bahasa Jawa Timur. Contohnya seperti : bâ’na (kamu) banyak 

yang menulis bekna, atau dârâ (darah) ditulis dhere. Pernyataan informan ini 

didukung observasi lapangan yang dilakukan penulis yang menjumpai  banyak 

informasi yang menggunakan bahasa Madura dan tersebar di Bangkalan, ditulis 

tidak sesuai standar. Selain itu, di beberapa media luar ruang, antara satu dan 

lainnya tidak memiliki keseragaam penulisan, seakan-akan bahasa Madura yang 

muncul dituliskan sesukanya.  

Menurut informan yang merupakan guru Bahasa Daerah di SMPN di 

Bangkalan, dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan terhadap 

pengembangan bahasa Madura sangat minim. Tidak ada dukungan khusus dari 

PEMDA. Dukungan yang adapun hanyalah sebatas dukungan lisan, yang 

diutarakan namun tidak diwujudkan dalam program kerja. Buktinya, menurut 

informan, selama ini belum pernah ada perlombaan kebahasaan Madura yang 

dikelola secara serius oleh PEMDA, seperti lomba-lomba pidato menggunakan 

bahasa Madura yang pesertanya dari pelosok-pelosok Bangkalan. Bahkan untuk 

hal yang formilpun, seperti payung hukum untuk mengajar bahasa Madura di 

sekolah dasar dan menengah pertama di Bangkalan, para guru mengajar dengan 

berdasarkkan PERGUB (Peraturan Gubernur), dan bukan PERRBUP, peraturan 
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yang seharusnya ada sejak jaman dulu yang berkaitan dengan implementasi teknis 

UU No 24 tahun 2009 pasal 42 ayat 1 tentang bahasa daerah.  

Menurut para informan, kelompok-kelompok masyarakat yang mewadahi 

pengembangan bahasa dan sastra Madura di kabupaten Bangkalan sebenarnya 

masih tetap ada. Namun kelompok-kelompok ini bersifat sporadis dan tidak 

memiliki visi yang jelas. Salah satu informan menyebut kelompok pengajian yang 

dikelolanya sebagai sebuah contoh. Di kelompok pengajian tersebut, bahasa 

Madura memang ditekankan untuk digunakan jika ada pertemuan. Sayangnya, 

karena dikelola secara tradisional, perannya pada pemertahanan dan 

pengembangan bahasa Madura terkesan kurang terasa. Asal jalan saja. Selain itu 

kelompok-kelompok semacam ini juga belum memiliki paguyuban yang saling 

berkoordinasi secara rutin, sehingga terkesan jalan sendiri-sendiri. 

Informan yang merupakan sesepuh Bangkalan ini merindukan masa-masa 

keemasan bahasa Madura. Masa-masa keemasan itu menurutnya ada pada masa-

masa dimana Bangkalan berada dalam kekuasaan sistem feodal. Pada masa itu, 

seluruh masyarakat Bangkalan berbahasa Madura. Pada masa itu, dianggap sangat 

tercela jika ada seseorang yang tidak menggunakan bahasa halus pada seseorang 

yang lebih tua atau pada penguasa. Pada masa feodal itulah, adat Madura memang 

benar-benar diterapkan. Informan tersebut juga menyadari, bahwa perkembangan 

jaman memang tidak dapat dicegah. Masa kini adalah masa degradasi bahasa 

Madura. Meskipun demikian, ia sangat berharap, pada masa ini bahasa Madura 

benar-benar sempurna digunakan tanpa dicampur-campur dengan bahasa lain. 

Dengan demikian, kemurnian bahasa Madura masih dapat dijaga. 

Kondisi bahasa Madura yang kurang memiliki vitalitas membuat 

dukungan pada sastra Madura menjadi turut pula kendur. Logisnya, jika bahasa 

Madura kurang sehat, maka sastra Madurapun juga kurang sehat bahkan 

kondisinya bisa lebih buruk lagi. Inilah yang kini sedang terjadi pada sastra 

Madura. Bahasa Madura di Bangkalan berada dalam status yang kurang populer, 

sastra Madura ikut pula terkena imbasnya menjadi semakin kurang populer.  

Salah seorang informan menyebutkan kalkulasinya bahwa perbandingan 

dari masyarakat Madura yang kenal baik sastra Madura adalah 1:10. Artinya, dari 

10 orang Bangkalan, ada 1 orang yang tidak tahu sama sekali tentang sastra 
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Madura. Pernyataan ini menurut informan perlu dibuktikan lebih jauh, tetapi kuat 

dugaan, jika ada penelitian lebih jauh tentang hal ini, pernyataan ini pasti 

tervalidasi, karena sejauh ini di Bangkalan, tidak pernah ada program khusus yang 

digagas Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memasyarakatkan sastra 

Madura. 

Informan menyebutkan bahwa dari beberapa sastra Partikularis seperti 

Bhângsalan, Paparéghân, Saloka, dan Tembhâng Macapat, seluruhnya kurang 

populer di lingkaran generasi Muda. Bhângsalan hanya dikenal oleh generasi tua, 

itupun biasanya yang ada di daerah pedesaan. Paparéghân masih cukup banyak 

muncul, namun sayangnya kemunculannya terbatas, hanya ada di panggung-

panggung lawak saja. Saloka hanya muncul dalam penggunaan yang sangat 

formal yaitu dalam dunia tulis menulis. Itupun jumlah makin lama makin 

berkurang karena pengetahuan masyarakat pada Saloka juga makin berkurang. 

Sedangkan Tembhâng Macapat, jenis mamaca ini hanya ada jika ada upacara-

upacara tradisional saja semisal toron tana, dan upacara yang berhubungan 

dengan rokat. Selain dari domain yang disebutkan di atas, sastra Partikularis ini 

jarang dijumpai.    

Adapun sastra Madura yang bersifat Populis, kondisi sastra ini lebih baik 

dari sastra Partikularis. Meskipun tidak meledak menjadi sebuah trend, namun 

keberadaannya masih sering kita jumpai dewasa ini, Cerita Rakyat dan Syi’ir 

Madura ternyata masih diminati meskipun dengan kadar yang tidak terlalu tinggi. 

Cerita rakyat Madura yang ada di kalangan masyarakat Bangkalan telah 

ada sejak dahulu kala. Fase awal lahirnya berbagai bentuk cerita rakyat Madura, 

berada dalam ruang hidup  tradisi lisan yaitu cerita rakyat disajikan melalui media 

bercerita secara langsung dari pencerita ke pendengar. Fase ini kemudian 

meredrup dan trend cerita rakyatpun berganti menjadi fase tulis. Di fase ini, 

banyak cerita rakyat dituliskan dalam media buku dan diterbitkan. Trend 

selanjutnya ada ketika internet mulai dikenal secara luas di Bangkalan. Banyak 

dari cerita rakyat yang tertulis ini kemudian dipublikasikan secara tertulis di 

media internet. Di fase ini, para pemerhati budaya dan cerita rakyat, melakukan 

berbagai macam upaya agar masyarakat masih mengenal cerita rakyat Madura 

melalui berbagai media daring atau yang kita kenal sebagai media digital.  
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Ketika Suramadu diresmikan, kabel optik sebagai sarana pendukung akses 

internetpun turut serta direkatkan di bawahnya, menyambungkan akses internet 

dari Jawa ke Madura, khususnya ke Bangkalan. Dengan demikian, akses 

internetpun menjadi lancar. Dalam kondisi yang demikian, trend media cerita 

rakyatpun mulai berkembang. Kini masyarakat Bangkalan berjalan melewati fase 

selanjutnya yaitu digital visual. Di fase ini, meskipun basisnya tetap internet, 

konten informasi yang disukai masyarakat kembali beralih dari yang semula tulis 

menjadi lisan. Konten-konten yang dimaksud di atas adalah konten-konten 

informasi yang ada di youtube dan sejenisnya.  Beberapa contoh unggahan cerita 

rakyat ini misalnya dengan judul “Ke‟ Lesap” oleh Hasan Sasra yang dapat 

diakses di https://www.youtube.com/watch?v=eUPp9didZuI. 

Adapun terkait sastra Madura Populis jenis ke 2 yaitu syi‟ir, sastra ini 

masih tetap dijumpai ditampilkan di ranah publik, seperti melalui pengeras suara 

yang ada di musholla maupun masjid-masjid yang ada di Bangkalan, bahkan di 

sepanjang jalan jalur timur Bangkalan menuju kabupaten Sampang, seringkali kita 

jumpai masyarakat membacakan syi‟ir dipinggir-pinggir jalan untuk meminta 

derma dalam rangka pembangunan masjid-masjid yang ada di daerah tersebut. 

Simpulan dari interview dengan para informan tentang Lanskap Bahasa 

dan Sastra Madura; di balik semakin berkurangnya popularitas bahasa dan sastra 

Madura di kalangan generasi Muda, para informan masih berharap banyak pada 

perkembangan bahasa dan sastra Madura. Mereka masih merasa bahasa dan sastra 

Madura layak untuk dikembangkan karena di dalam bahasa dan sastra Madura 

sendiri ada unsur-unsur yang tinggi yang berhubungan dengan kebudayaan seperti 

unsur seni, filosofi, dan aturan-aturan hidup.  

Menurut mereka, tanggungjawab pengembangan bahasa dan sastra 

Madura ini yang terbesar ada di pundak Pemerintah Daerah khususnya Dinas 

Pendidikan serta dinas Pariwisata. Selain dinas-dinas ini, mereka berharap, 

Universitas Trunojoyo juga turut memikul tanggungjawab ini dengan membuka 

Program Studi Bahasa dan Sastra Madura.  Tanggungjawab selanjutnya ada pada 

guru bahasa Madura di kabupaten Bangkalan sendiri. Merekalah yang merupakan 

ujung tombak dari suksesnya pengembangan bahasa dan sastra Madura di 

Bangkalan. 
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Kesempatan untuk mempopulerkan bahasa dan sastra Madura masih 

terbuka lebar. Seorang informan menyatakan bahwa ia pernah mencoba 

mengadakan perlombaan tentang bahasa dan sastra Madura dan ternyata, lomba 

beliau sukses dengan jumlah peserta yang lumayan banyak dan di luar perkiraan. 

Dari fakta inilah dapat ditarik asumsi bahwa sebenarnya masyarakat Bangkalan 

masih cinta pada bahasa dan sastra Madura. Hanya saja, karena lingkungan 

mereka khususnya Pemerintah Daerah Bangkalan terkesan acuh pada bahasa 

Madura, merekapun menjadi terpengaruh dan bersikap acuh pula. Ketika 

pemantik semangat berbahasa dan bersastra Madura ini muncul, mereka langsung 

menyambutnya dengan gembira. Harapan para informan, semangat ini jangan 

sampai pudar. Karena ketika pudar, bahasa dan sastra Madura menjadi bahasa dan 

sastra yang siap-siap berada pada ujung kepunahan.  

Untuk mempertahankan semangat ini, para informan memberikan 

rekomendasi agar PEMDA atau instansi terkait secara rutin mengadakan acara-

acara yang berfungsi mempromosikan bahasa dan sastra Madura. Pelatihan 

kebudayaan khususnya tentang bahasa dan sastra Madura harus lebih diperbanyak 

lagi.  

 

4.2 Perkembangan Lanskap Pengetahuan Tradisional di Bangkalan 

Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang dikembangkan oleh 

masyarakat pribumi atau karya intelektual berdasarkan tradisi. Pengetahuan ini 

dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku 

bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan berkembang sesuai dengan 

perubahan lingkungan. Dengan demikian secara sederhana pengetahuan 

tradisional digambarkan sebagai pengetahuan yang menjadi bagian identitas 

budaya atau spiritual dari suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu 

yang didapatkan secara turun temurun.   

Pengetahuan tradisional ini menurut WIPO (World Intellectual Property 

Organization) terbagi dua, satu yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, 

yaitu yang menyangkut traditional know-how, pengetahuan obat-obatan termasuk 

di dalamnya obat dan penyembuhan (medicines knowledge including related 

medicine and remedies), pengetahuan pertanian (traditional agriculture practices), 
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dan pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan (traditional planting materials), 

pengetahuan ilmiah (scientific knowledge), pengetahuan lingkungan (ecological 

knowledge), dan pengetahuan terkait keanekaragaman hayati (biodiversity-related 

knowledge). Satunya lagi berkaitan dengan seni seperti tarian rakyat, atau cerita 

rakyat, ekpresi foklor di bidang musik, tari, lagu, kerajinan tangan, unsur-unsur 

bahasa, dan benda budaya yang bergerak. 

Menurut temuan Fact Finding Mission–WIPO, maka pengertian 

pengetahuan tradisional meliputi pengertian yang sangat luas, tidak hanya terbatas 

pada pengetahuan di lapangan teknologi atau seni saja, tetapi juga mencakup 

sistem pengetahuan dalam bidang obat – obatan dan penyembuhan, pelestarian, 

keakegaraman hayati, lingkungan, makanan, dan pertanian, juga musik, tari – 

tarian dan „artisanat‟ (yaitu desain, tekstil, seni plastik, kerajinan tangan, dan lain 

– lain). 

Sebagai kota yang sedang tumbuh, Bangkalan memiliki banyak sekali 

pengetahuan tradisional yang berhubungan dengan kehidupan mereka. 

Pengetahuan ini dimiliki secara turun temurun. Satu diantaranya bahkan menjadi 

popular dewasa ini yaitu pengetahuan tentang obat-obatan tradisional berupa 

jamu. Bagian ini menjelaskan tentang deskripsi pengetahuan tradisional yang 

dimiliki masyarakat Bangkalan dan kondisinya pasca jembatan Suramadu 

diresmika.  

 

4.2.1 Deskripsi Pengetahuan Tradisional Masyarakat Kabupaten Bangkalan 

Pada masa Islam sebelum Islam datang ke Madura, proses transfer 

pengetahuan tradisional  dilakukan oleh para Pandhita. Anak didik mereka disebut 

Cantrik. Pada  umumnya, para cantrik tinggal disekitar Pandhita  (yang kehidupan 

ini disebut Ashram atau Asrama) 

Ashram adalah tempat orang suci melakukan pertapaan demi hidup dalam 

damai dan bahagia dia tengah-tengah alam. Tempat untuk melatih dan menempa 

kehidupan lahir dan batin. Ashram juga merupakan tempat tinggal bagi para siswa 

yang sedang menuntut ilmu. Kata ashram berakar dari bahasa Sanskerta yaitu 

"aashraya", yang berarti perlindungan. Dalam bahasa Indonesia, kata Ashram 

berubah menjadi Asrama. 
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Setelah Islam datang, pendidikan model ini dilanjutkan oleh para ulama. 

Namun untuk membedakan pola pendidikan hindu dengan Islam, asrama ini 

kemudian diganti istilahnya dengan sebutan Pondhuk. Adapun tokoh yang 

mengajar disebut Kyai Ghuru. Sedang peserta didiknya disebut Santrè. Di tengah 

derasnya arus modernisasi, sistem pendidikan Pondhuk masih dijumpai di 

Bangkalan dan Madura secara umum. 

Di jaman kolonial Hindia Belanda, sistem pendidikan mulai berubah. Pada 

masa itu, Madura, utamanya Bangkalan (Madura Barat) dikelola oleh pemerintah 

Kolonial Belanda. Untuk mengelola Madura secara umum, dan Bangkalan secara 

khusus, Pemerintah Kolonial Belanda kemudian membuka sekolah-sekolah. 

Sekolah-sekolah ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai khususnya 

untuk wilayah Bangkalan dan Madura. Sistem pendidikan ala Belanda ini 

bertahan hingga sekarang. 

Setelah Indonesia merdeka, Madura khususnya Bangkalan  kemudian mulai 

membangun sarana pendidikan Sekolah/ Madrasah hingga Perguruan Tinggi. 

Kini, di setiap kecamatan di Kabupaten Bangkalan memiliki SD, SMP, dan SMA. 

Beberapa kecamatan bahkan memiliki Universitas atau Sekolah Tinggi baik yang 

dikelola pemerintah maupun swasta. Di beberapa wilayah kecamatan di 

Bangakalan, dibuka cabang dari berbagai Fakultas yang induknya  ada di 

Surabaya baik yang berupa Institut seperti STAI, STKIP, maupun Universitas 

yang pada umumnya dikelola oleh wasta. 

Lembaga-lembaga pendidikan di atas merupakan media untuk 

mentransformasi unsur-unsur kebudayaan khususnya yang berhubungan dengan 

pengetahuan lokal. Lembaga-lembaga pendidikan di ataslah yang berjasa 

menjadikan pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat Bangkalan bertahan 

melewati jaman hingga dapat hidup saat ini. 

 

4.2.1.1 Pengetahuan Tentang Ekologi 

Merawat lingkungan atau pekarangan, sudah menjadi hal biasa bagi 

masyarakat Bangkalan. Sastra Rakyat Bangkalan masa lalu seperti Syi‟ir dan 

Cerita Rakyat, selalu menekankan bahwa makhluk itu bukan saja  hanya  manusia 
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saja, namun ada juga hewan dan tumbuhan, alam dan isinya yang menurut agama 

Islam, setiap makhluk di alam ini sama-sama bertasbih memuji Allah.  

Semua makhluk berperilaku menurut Sunnatulah.  Masyarakat Bangkalan  

dalam menjalani hidup  mengikuti apa yang dinamakan Sunnatullah tersebut. 

Allah menyediakan lahan , manusia mengolah tanah menjadi sawah atau ladang 

atau perkebunan. Alam terawat, manusia selamat sejahtera hidupnya.  

Kesadaran ekologi ini dapat dibuktikan secara jelas, dari  banyaknya tokoh 

masyarakat Bangkalan, apakah ia seorang petani atau dari kelompok ulama, pada 

masa lalu, yang memperoleh penghargaan  Kalpataru dari Pemerintah NKRI. 

Mereka telah berhasil menghidupkan lingkungannya dari tandus menjadi  hijau 

dan usaha untuk menghindari abrasi  pantai sebagaimana yang telah dilakukan 

oleh masyarakat Kelompok Tani Gunung Mere Bangkalan (1988).  

Dalam sejarahnya, banyak diungkap bahwa Bangkalan sebenarnya adalah 

daerah yang cantik dan subur. Sayangnya, ungkapan ini sepertinya hanyalah mitos 

karena pada faktanya, dalam waktu  yang lama terkungkung, Bangkalan 

terkungkung oleh ketandusan. 

Setelah ditelusuri, penyebab dari tandusnya alam Bangkalan ini ternyata 

disebabkan oleh ulah para penguasa Non Madura yang menguasai Bangkalan 

yang tidak menghargai ajaran nenek moyang mereka dengan  tidak menghargai 

alam.  

Cerita ketandusan ini dimulai saat penduduk Bangkalan masih relatif kecil 

jumlahnya Pada waktu itu, Sultan Agung dari Mataram menguasai Madura. 

Dalam kekuasaannya, ia telah memindahkan laki-laki Madura, banyak 

diantaranya dari Bangkalan,  menuju ke daerah Gresik, sebanyak 40.000 orang 

(Fatah, 1951) 

Di tempat itu, mereka dijadikan petani  untuk  keperluan logistik Mataram 

yang tentaranya selalu melakukan penaklukan.  Jumlah 40.000 orang saat itu 

bukan jumlah yang sedikit.  Dengan migrasi masyarakat sebesar itu, 

mengakibatkan tanah Madura utamanya Bangkalan menjadi terbengkalai dan tak 

terurus.  Bahkan di tahun-tahun berikutnya di masa penjajahan Hindia Belanda, 

hutan di Bangkalan ditebangi oleh siapa saja tanpa ada aturan hukum yang 

melindungi hutan Madura. 
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Di masa kolonial Belanda, sejarah tercatat pernah menyebut bahwa ada 

salah tokoh asli Madura yang merasa cemas dengan keadaan hutan Madura. Sang 

Bupati melaporkan kepada Tuan-tuan tujuh belas  (Dewan Pewakilan untuk rakyat 

negeri jajahan yang ada di parlemen Belanda) di negeri Belanda  tentang bahaya 

yang mungkin akan timbul  dari tergusurnya hutan di Madura.  Laporan tersebut 

mendapat tanggapan, maka dikirim utusan parlemen Belanda untuk melakukan 

survey lapangan. Dalam survey tersebut, ternyata  ditemukan bahwa curah hujan 

di Madura normal adanya  dan kekeringan  yang terjadi tersebut adalah akibat 

kerusakan hutan yang dilakukan oleh banyak orang yang tak terkontrol oleh 

pemerintah. Karena itu utusan parlemen Belanda tersebut  menemui Gubernur 

Jawa Timur saat itu yaitu Van der Plaas.  

Ketika  utusan parlemen Belanda tersebut  minta agar pemerintah Hindia 

Belanda di Jawa Timur melakukan usaha penghutanan kembali agar tercegah  

menuju kekeringan dan ketandusan, usul  utusan parlemen Belanda tersebut  tidak 

direspon oleh  Van der Plaas. Sang Gubernur  mengaku memang melakukan 

pembiaran tentang kerusakan hutan di Madura dengan alasan untuk menjaga 

keberlangsungan  persil-persil (perkebunan) pemerintah jajahan dan juga milik 

orang-orang Belanda di mana pekerjanya terdiri dari orang –orang Madura  baik 

di Pulau Jawa maupun di pulau Sumatera.  

Orang Madura sangat diperlukan untuk mengerjakan persil-persil tersebut 

sebab orang Madura memiliki tenaga yang kuat, rajin bekerja dan selalu bersabar 

walau dengan upah yang rendah. Menurut Van der Plaas, bila hutan Madura 

dihijaukan kembali, Madura akan makmur dan itu akan berakibat orang Madura 

tidak akan pernah mau lagi menjadi buruh perkebunan, Bila demikian, menurut 

Van der Plas, persil akan sulit mendapatkan  buruh murah dan tekun  seperti orang 

Madura. Persil-persil itu bisa gulung tikar karenanya.   

Jika Penguasa Non Madura memandang ringan tentang masalah ekologi, ini 

berbanding terbalik dengan rakyat Madura khususnya rakyat Bangkalan. Perilaku 

tradisional masyarakat Bangkalan menunjukkan bahwa meskipun penguasa-

penguasa mereka apatis terhadap alam, mereka sendiri hidup dengan tetap  

bersumber kepada norma-norma yang  berasal  dari  leluhur. Mereka  tetap 

menjadikan norma-norma tersebut sebagai acuan dan pegangan  bagi  mereka  
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baik yang ada di pedesaan  maupun  di perkotaan juga di bagian daerah yang 

terisolir.  

Di daerah yang terisolir di Bangkalan, budaya Madura tak banyak berubah, 

seakan tidak tersentuh sedikitpun oleh perubahan-perubahan sosial.  Mereka yang 

hidup terpecil selamanya menjadi petani tradisional. Namun berkat karakter 

mereka yang peduli lingkungan, mereka mampu menghidupkan lingkungannnya 

yang gersang dan berbatu. Di sela-sela antara bebatuan tersebut mereka bisa 

menanam tanaman produktif seperti jagung.  

Saat itu orang luar takut untuk pergi dan menetap di Bangkalan. Bahkan 

pejabat daerah yang berasal dari luar (Non Madura) hanya memikirkan diri 

sendiri. Mereka membawa air minum  untuk keperluan keluarga mereka saja. 

Mereka tahu bahayanya minum air yang mengandung unsur kapur seperti air 

tanah yang ada di pulau Madura. Tidak hanya itu, mereka sebagai pemimpin 

sedikit berfikir untuk mengatasi atau mencari solusi agar rakyat yang dipimpinnya 

yaitu rakyat Bangkalan selalu sehat dan terhindar dari bahaya yang disebabkan air 

minum yang mengandung zat kapur 

Saat itu, orang  Bangkalan yang memiliki karakter yang taat dan patuh tidak 

memunculkan protes apapun. Karakter masyarakat Bangkalan pada waktu itu 

merupakan karakter yang statis. Bagi mereka, siapapun pemimpin Bangkalan, 

mereka adalah panutan.       Demikianlah hingga tahun 1952 Bangkalan belum 

mandiri dalam pertanian. Baru setelah tahun 1952, saat itu dilakukan penghijauan 

lereng pegunungan  termasuk hutan–hutan yang gundul.  

Sewindu setelah penghijauan tersebut berlangsung, Bangkalan bagaikan 

tampak baru terbangun dari tidur. Berbagai jenis tanaman produktif diusahakan 

tumbuh berkembang di daerah yang dihijaukan tersebut. Buah-buahan seperti 

durian  kemudian muncul di banyak tempat di seluruh Bangkalan.   

 

4.2.1.2 Pengetahuan Astrologi 

Sebelum masa Islamisasi datang, masyarakat Bangkalan sudah meyakini 

bahwa alam yang setiap saat menjadi tempat berinteraksi, memiliki kaitan 

kehidupan yang sangat erat dengan kehidupan mereka. 
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Dari apa yang mereka tangkap dari alam, mereka kemudian menciptakan 

perhitungan-perhitungan yang hampir sama dengan rumpun suku bangsa lainnya 

seperti Jawa dan Bali misalnya tentang perhitungan hari dan hari pasaran.  

Ketika Islamisasi datang, perhitungan-perhitungan itu menjadi lebih jelas 

nampak. Misalnya kepemilikan nama hari dalam Bahasa Madura hampir sama 

dengan Bahasa yang digunakan oleh setiap suku bangsa di Indonesia yaitu 

dimulai dari: Ahad, Sennėn, Selasa, Rebbhu, Kemmės, Jum‟ at dan Satto (yang 

diambil dari Bahasa Arab). Adapun hari pasaran (pembagian hari dalam seahad) 

di Madura ada lima yaitu: Manės, Paėng, Pon, Bậghi, dan Klėbun 

Hari dan pasaran ini memiliki tempat yang dalam Bahasa Madura disebut 

engghun, lengkap dengan nilai yang disebut „natto. Natto adalah bilangan yang 

diwakilkan terhadap nama hari dan nama pasaran. Natto biasa dipakai untuk 

menghitung hari baik, hari naas dan lain sebagainya. Pendek kata Natto 

merupakan acuan bagi masyarakat untuk melakukan sesuatu yang berhubungan 

dengan aspek kegiatan kehidupan, baik kelahiran, kematian, bersosial dan mencari 

pekerjaan. Natto hari dan pasaran adalah bilangan yang nilainya tetap sejak zaman 

nenek moyang dahulu. 

 Ahad  natto 5  engghunna di timur 

 Senin natto 4  engghunna di utara 

Selasa natto 3  engghunna di timur laut 

Rabu natto 7  engghunna di barat 

Kemis natto 8  engghunna di tenggara 

Jum‟at natto 6  engghunna di timur laut 

Sabtu natto  9  engghunna di selatan. 

Klėbun natto 8 

Manės natto 5 

Paėng natto 9 

Pon natto 7 

Bậghi natto 4 

Dalam penggunaannya, perhitungan fenomena alam  yang dihasilkan 

sebagai contoh berikut: Si Brudin mau pergi berhutang di tempat lain yang 

letaknya di sebelah barat tempat tinggalnya. Agar berhasil mendapatkan hutang, 

Si Brudin harus pergi menagih pada hari yang memiliki natto engghun timur, jadi 

ia harus menagih  pada hari Ahad. Kalau ia menagih pada hari yang memiliki  

natto engghun Barat yaitu hari Rabu,maka ia tak mungkin berhasil sebab yang 

punya uang berada di sebelah Barat.  
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Dalam  menghitung keberuntungan melalui jumlah natto Hari dan Hari 

pasar, maka ditemukanlah situasi-situasi sebagai berikut: 

a) Lakona Apoyrajậ (situasi mudah panas) bila jumlah natto hari dan Hari pasar  

adalah 18  

b) Lakona  Paksė (situasi menguntungkan bila pernikahan, pindah rumah) bila  

jumlah Hari dan Hari pasar adalah 11 

c) Lakona Angėn  (tidak disenangi sebab situasi  yang selalu berubah-ubah) bila 

jumlah  natto Hari dan Hari pasar adalah 9 

d) Lakona Arė (situasi sangat menguntungkan) bila jumlah natto Hari dan Hari 

pasar adalah 15 

e) Lakona Bintang (situasi sejuk dan menguntungkan) bila jumlah  natto Hari dan 

Hari pasar adalah 14 

f) Lakona Bulận (situasi sejuk, menguntungkan tapi cepat berubah) bila jumlah 

natto  Hari dan Hari pasar  adalah 13 

g) Lakona  Ghunong (situasi sangat menguntungkan) bila jumlah natto Hari dan 

Hari pasar adalah 10 

h) Lakona  Apoy Kėnė‟ (situasi menguntungkan walau tidak terlalu sukses) bila 

jumlah natto Hari dan Hari pasar  adalah 8 

i) Lakona Bhumė (situasi kurang menguntungkan) apabila jumlah natto Hari dan 

Hari pasar  17 

j) Lakona Aėng (situasi kegiatan lancar) apabila  jumlah natto Hari dan Hari 

pasar adalah 16 

k) Lakona  Aras ( situasi kegiatan sangat membahagiakan ) apabila jumlah natto 

Hari dan Hari pasar  adalah 12 

Adapun yang  disebut Tong-ghutong yaitu  jumlah natto Hari dan Hari pasar 

selama 3 hari berturut-turut (dimulai dari hari Jum„at hingga Ahad) adalah sama. 

Lihat contoh berikut: 

a) Tong-ghutong Pacekpatė, situasi bahaya, tidak disukai 

Jum‟at Paěng  (6+7)  = 13,  

Sabtu Bâghi  (6+7)  = 13 

Ahad Klěbun  (6+7)   = 13 

b) Tong-ghutong Bintang, situasi membahagiakan 
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Jum‟at Klèbun  (6+8)  = 14 

Sabtu Manès  (6+8)  = 14 

Ahad  Paěng  (6+8) = 14 

Pada  tahun 1855, Susuhunan Solo menghidupkan  kembali tarikh Jawa 

yang juga diikuti oleh Madura dan Bali. Di Madura, tarikh ini dikenal dengan 

nama tėtė masa (saat musim) yaitu : 

c) Kasa, asal dari kata ka esa yang bermakna ke satu dalam bahasa  Madura  sè 

dâ‟–adâ‟atau sè kapèng  sèttong. Kasa ini setara dengan penanggalan Masehi 

antara  bulan Juli – Agustus. 

d) Karo asal dari kata Jawa: ka loro (dua)  dalam bahasa Madura  sè kapèng  

duwâ‟, setara antara Agustus – September..  

e) Katèghâ, atau yang ke tiga, pada saat ini kemarau sedang  berada di  puncaknya 

Katèghâ ini antara  bulan September – Oktober. 

f) Kapat yaitu yang ke empat  dalam bahasa Madura sè kapèng empa.‟  Kapat ini  

antara Oktober – Nopember. Pada saat ini situasi alam mulai ada pertanda  

akan mulai  musim penghujan.  Biasanya hujan mulai turun di daerah 

pegunungan (bagian  tengah dan utara Madura) dengan  diselingi guntur dan 

petir.  Situasi seperti  itu oleh masyarakat di bagian  selatan di dataran  rendah 

dikatakan dheng- rendheng  dâjâ yang  sebentar lagi di daerah selatanpun akan 

turun hujan  

g) Kalèma, atau yang ke lima, sudah mulai musim penghujan,  antara   bulan 

Nopember – Desember. 

h) Kanem, atau yang ke enam antara bulan  Desember – Januari. 

i) Kapètto atau yang ke tujuh, antara bulan Januari – Februari 

j) Kabâllu, atau yang ke delapan, saat kabâllu ini katanya musim angin, karena 

itu lalu disebut kabâllluthong yang artinya bânnya‟ (banyak) rebbhung (bambu 

muda) potong (patah) karena angin yang kencang. Saat ini antara bulan 

Februari – Maret. 

k) Kasanga, atau ke sembilan, saat ini sering dikatakan kasangapet artinya tapis 

bambu sudah terlepas ada juga yang  mengatakan kasangalèng sebab di saat 

kasanga ini musim patè‟ (anjing) lèng-kalèng (kawin). Kasanga ini antara 

bulan Maret – April 
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l) Kasapolo yaitu yang ke sepuluh antara bulan April – Mei  

m) Dhâsta, atau ke sebelas yaitu masa antara bulan Mei – Juni  

n) Sadhâ atau yang ke dua belas yaitu masa antara bulan Juni – Juli. 

Hampir semua yang terlihat oleh leluhur Madura dijadikan perumpamaan 

untuk membentuk karakter masyarakat Madura. Matahari, bulan, bintang, gunung, 

angin, guntur termasuk airbah atau banjir semuanya dimanfaatkan untuk 

membangun karakter ini. Pada umumnya, karakterisasi ini berwujud  peribasan, 

contoh: 

Arè. Contoh: Arèna para‟ competta (matahari hampir tenggelam): usia 

seseorang yang sudah sangat tua, atau bisa juga pemegang kekuasaan yang sudah 

hampir berakhir. Contoh: Ngakan asella arè (makan selang sehari) = hidup 

sengsara 

Bulân. Contoh: Akantha bulân kasèyangan (seperti bulan di siang hari ): 

kulit seorang perempuan yang agak pucat. Contoh: Akantha bulân pornama (bak 

bulan purnama): perempuan cantik. 

Bintang. Contoh: Sokkor jhâ' mènta bintang sobulān (asal tidak minta 

bintang dan bulan ): semua permintaan akan dikabulkan kecuali bila minta bintang 

dan bulan. Contoh: Bintangnga molaè sorem  (bintangnya mulai redup): 

kekuasaannya mulai berkurang. 

Ghunong. Contoh: Èrobbhuwi ghunong (tertimpa gunung longsor): 

seseorang yang mendapatkan bahaya kecelakaan. Contoh: Ghunong na‟ nong bâto 

klètthak (bebatuan pegunungan): seseorang yang belum berbudaya 

Angèn. Contoh: Madhuangèn (bertengkar dengan angin ): bertengkar 

masalah kecil. Contoh: Attasangèn, bâbâ angèn (di atas angin di bawah angin ): 

dalam beradu pendapat pasti ada yang salah dan yang benar. 

Aèng. Contoh: Addhu padâ aèngnga  (pertemukan sama-sama airnya ): 

minta bantuan pada orang yang sederajat. Contoh: Tadâ‟ aèng aghili ka olo (tidak 

ada air mengalir ke hulu ): tidak ada orangtua minta pada anak. Atau tabiat orang 

tua menurun kepada anak. 

Bâ‟ â. Contoh: Bâ‟ âdârâ (banjir darah): perang,  perkelahian , carok hingga 

banyak yang terluka. Contoh: Bhuru entas dâri bâ‟ â (baru saja terlepas dari 

banjir): baru saja selesai menghadapi musibah. 
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Ghảludhuk. Contoh: Kabânnya‟ an ghâludhuk korang ojhân( banyakguntur , 

hujannya sedikit ) =  banyak bicara tak berilmu. Contoh: Ka attas tako‟ ka 

ghâludhuk , ka bâbâ tako‟ ka carang ( ke atas takut pada guntur ke bawah takut 

pada duri ) = penakut tanpa sebab 

 

4.2.1.3 Pengetahuan Kemasyarakatan 

Di dalam kehidupan manusia, sudah lumrah jika kita menjumpai ada 

sekelompok manusia yang kehidupannya masih bersahaja, berada dalam 

lingkungan alam yang terpencil, adat-istiadat sering mengkotak-kotakkan angota 

masyarakat menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil, yang mana antar 

kelompok-kelompok kecil tersebut seringkali melakukan persaingan, sehingga 

kehidupan mereka terkesan bermusuhan. 

Kehidupan seperti ini biasanya di dominasi oleh rasa kebencian, dendam 

yang mudah muncul, serta prasangka terhadap mereka di luar kelompoknya. 

Keadaan seperti itu menunjukkan  pertalian dan rasa solider yang perlahan 

melenyap. Perasaan kardimanisme yang identik dengan ego isme menjadi sulit 

dibendung.  

Sifat seperti ini, diyakini atau tidak, masih ada dalam masyarakat Madura 

walaupun sangat tipis. Untungnya, masyarakat Madura dengan budaya telah 

memiliki sistem untuk meminimalisir hal buruk ini. Salah satunya adalah dengan 

parebhasan dan musyawarah. Parebhasan seperti  Bila campa palotan, bila kanca 

taertan, serta Rampa‟ naong baringin korong adalah peribahasa yang menyatukan 

ikatan kekeluargaan orang Madura. 

Musyawarah yang dilakukan baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja 

dalam kegiatan kumpulan pengajian (kambrat), juga masih menjadi salah satu 

sarana mengikat ikatan batin masyarakat Madura. 

 

4.2.1.4 Pengetahuan Tentang Obat-obat Tradisional 

Masyarakat Bangkalan sudah mengenal pengobatan tradisional dengan 

memanfaatkan dedaunan, batang, akar, biji dan buah atau tumbuhan obat 

termasuk rempah-rempah hasil bumi sejak dulu kala. Pengobatan tradisional 

dengan tumbuhan obat merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi 
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masalah kesehatan. Pengetahuan tentang tanaman berkhasiat obat berdasarkan 

pengalaman dan ketrampilan secara turun temurun telah diwariskan nenek 

moyang orang Bangkalan yang dikenal obat tradisional atau jamu. Jamu 

merupakan bagian  

dari budaya masyarakat Bangkalan yang diwariskan oleh leluhur terdapat di 

berbagi wilayang Bangkalan. Pada umumnya ramuan jamu memiliki kekhasan 

lokal karena metode pembuatan, bahan yang digunakan atau cara-cara pembuatan 

disesuaikan dengan kondisi tradisional setempat.  

Jamu ramuan Bangkalan mempunyai kekhasan tersendiri antara lain 

rasanya pahit segar, bau harum yang beraroma khas rempah-rempah. Maka jika 

mendengar "Ramuan Madura ala Bangkalan" yang menjadi bayangan orang 

adalah obat kuat, ramuan yang membuat tahan lama dalam berhubungan suami 

istrti seperti jamu perkasa laki-laki, sari rapet, dan empot-empot. Bagi masyarakat 

Bangkalan, minum jamu lebih banyak dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan, 

meskipun ada beberapa jenis jamu juga dikenal untuk mengobati penyakit. 

Di daerah Bangkalan, banyak terdapat penjual jamu, bukan hanya jamu 

untuk manusia, hewan di sanapun juga diminumi jamu, misalnya sapi untuk 

karapan. Oleh karena itu, tentunya banyak pengetahuan tentang jamu yang 

dimiliki oleh masyarakat Bangkalan. Melihat kondisi masyarakat Bangkalan yang 

gemar meminum jamu, maka hal ini tentu saja dapat dipertimbangkan sebagai 

sebuah celah positif dalam berbisnis.   

 

4.2.2 Perkembangan Lanskap Pengetahuan di Kabupaten Bangkalan Pasca 

Beroperasinya Suramadu 

Bapak Hasan Sastra, selaku informan penelitian ini pertamanya hanya 

menggeluti kebudayaan di bidang seni pertunjukan pada tahun 1965. Beliau 

bertugas atau bertanggung jawab di bidang kebudayaan dan beliau juga sering 

hadir ke daerah atau wilayah di sekitar Bangkalan.  

Pengetahuan tradisional pasca Suramadu diresmikan seperti pengetahuan 

tentang hari baik menurut pandangan Islam masih terus dikembangkan. Jamu 

tradisional Madura masih ada di daerah Bangkalan dan di luar Madura. Istilah 

“Toron-Ongghe” terus digunakan oleh masyarakat Madura. Istilah tersebut untuk 
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memperkuat jalinan silaturahmi antar keluarga, kerabat, dan lainnya. Jenis-jenis 

pengetahuan tradisional di Bangkalan disampaikan melalui “sistem tutur dan 

sistem tulis”. Sistem tutur lebih diminati oleh orang Madura. Sistem tutur yang 

disampaikan kepada masyarakat Madura berhubungan dengan sejarah atau 

legenda yang ada di Madura. Sebuah buku yang berjudul “Layang” (tulisan kuno) 

menggunakan bahasa Arab atau Jawa diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. 

Sistem tutur tampak pada saat acara “Mamacah atau macapat.” Tidak ada hal yang 

membedakan hal yag membedakan antara pengetahuan-pengetahuan tradisional 

masyarakat Bangkalan dengan pengetahuan-pengetahuan tradisional masyarakat 

di daerah lain di Madura menurut cerita yang ada. Dahulunya, pulau Madura 

mempunyai dua sebutan yang telah dikenal yaitu “Bang Wetan dan Bang Kulon”. 

Kata “Bang” yang berarti daerah. Kata “Wetan” ialah bahasa Jawa yang berarti 

“Timur” dan kata “Kulon” yang berarti “Barat”. Bang wetan terbagi dari 

Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep, Bang Kulon terbagi dari 

Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan. Bang kulon menganut 

pemerintahan kerajaan Singosari, kediri, sedangkan bang wetan Majapahit, 

Mataram, Solo, dan lain sebagainya. Nafas dan jiwa seni antara bang wetan dan 

bang kulon terdapat perbedaan seperti nafas-nafas kesenian rosul-rosul, kejawen, 

majapahit dan islam. 

Tokoh daerah Bangkalan bernama “Kanjeng Tumenggung Zainal Fattah”, 

mantan residen Madura bernama “Raden Sunarto” (melingkupi Madura tidak 

dalam pembagian). Penyampaian pengetahuan tradisional ke generasi sekarang 

melalui buku-buku yang telah ditulis oleh orang jaman sekarang. Buku yang 

ditulis oleh Zawawi Imron salah satunya sebagai instrumen penyampaian kepada 

genrasi saat ini.  

Lembaga yang mewadahi pengetahuan tradisional masyarakat Bangkalan 

seperti Sanggar Tari “Tarara” yang mengembangkan seni tari, kantor pariwisata 

untuk mengembangkan kebudayaan bangkalan dari leluhur nenek moyang kita. 

Budaya dari Sultan Abd. Kadirun, Pangeran Cakra Adiningrat ke V, dan P. Mukti 

dalam bidang busana. Hal tersebut dikembangkan oleh generasi muda diantaranya 

“Ucup Kepala” atau “Odheng” yang disebut “Odheng Tongkosen” dan busana 
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daerah yang disebut “Klambih Aghungan”. Saat ini dikembangan melalui lomba 

“Kacong Cebbhing” harus menggunakan busana daerah.  

Lembaga dari masyarakat sendiri seperti Paguyuban, keluarga kesultanan 

Bangkalan, yang bertujuan untuk membangkitkan kembali kebudayaan, kearifan 

lokal, adat, tradisi orang Bangkalan. Hal tersebut merupakan salah satu masa 

emasan pengetahuan tradisional Bangkalan. Persepsi masyarakat di masa lalu 

hingga sekarang terus baik dengan tidak melanggar agama, akan tetapi volume 

kegiatan yang kurang dikembangkan. Seperti, salah satu lokasi yang pernah 

berjasa di masa lalu ialah Pelabuhan Kamal yang harus dikembangkan kembali 

dengan cara unsur pariwisata laut. 10Dukungan PEMDA terus ada meskipun 

terkendala dengan minimnya dana.  

Pasca beroperasinya jembatan Suramadu, pengetahuan tradisional 

masyarakat Bangkalan tetap ada meskipun frekuensi yang digunakan oleh 

masyarakat sekarang memang relatif berkurang. Orang-orang desa lebih banyak 

menggunakan tradisi dibanding orang kota.  

Kuantitas dan tampilan jamu tetap ada tidak ada perubahan meskipun 

suramadu sudah beroperasi tidak mempengaruhi hal tersebut. Sudut pandang 

penampilan lebih terlihat, terutama anak muda lebih banyak menggunakan 

pakaian muslimah yang dipengaruhi oleh pemikirannya sendiri. Pasca 

beroperasinya Suramadu, hal negatif lebih mudah datang ke pulau Madura seperti 

sabu-sabu, kenakalan anak muda, dan pencurian. Pasca beroperasinya jembatan 

Suramadu tidak begitu mempengaruhi Jumlah lembaga yang mewadahi 

pengembangan pengetahuan tradisional atau budaya daerah di Bangkalan. 

Lembaga yang berkembang adalah pondok pesantren.  

Persepsi masyarakat Bangkalan tentang pengetahuan tradisional 

Bangkalan tetap sama meskipun jembatan Suramadu beroperasi, tidak ada 

pengaruh yang mempengaruhi. Dari kebudayaan “Kerapan Sapi” terus 

dikembangkan atau dilestarikan mulai dari tidak ada jembatan Suramadu hingga 

beroperasi. Pengaruhnya ialah bertambahnya penonton dari luar Madura yang 

berpartisipasi dalam kerapan sapi. Tidak ada perubahan masalah dukungan 

PEMDA terhadap pengetahuan tradisional masyarakat Bangkalan sendir. 
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Jembatan Suramadu tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadab 

pengetahuan tradisional.  

Menurut Bapak Hasan selaku informan pengetahuan-pengetahuan 

tradisional harus terus dikembangkan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan agar tidak kalah saing dengan pengetahuan-pengetahuan dari luar. 

Pihak yang bertanggung jawab dengan pengetahuan tradisional Madura ialah 

pemerintah daerah secara khusus. Dinas pariwisata dan Departemen Agama 

secara Umum dan diri kita sendiri. Dari sudaut pandang Departemen Agama 

seperti pengetahuan tradisional Diba‟. Hal tersebut bisa membangun pondasi 

tentang kebudayaan atau pengetahuan tradisional tersebut. Pengetahuan 

tradisional harus ditanam sejak dini, mulai dari keluarga dan sekolah umum. 

Sekolah umum memberikan pengetahuan-pengetahuan daerah. Seperti lagu-lagu 

daerah yang mengandung unsur-unsur nasehat bagi dirinya sendiri dan orang lain. 

 

4.3 Perkembangan Lanskap Teknologi Masyarakat Bangkalan  

Karl Marx, filsuf besar abad 19 menyerukan ramalan yang hingga kini tak 

terbantahkan kebenarannya “Teknologi akan Mengubah Dunia”. Berabad setelah 

itu hasil kajian para Marxian seperti berlomba menunjukkan kebenarannya. Sebut 

saja misalnya William F. Ogburn (1964) dan Gerhard Lenski (1987). Keduanya 

berhasil menunjukkan bahwa teknologi mengubah masyarakat secara signifikan. 

Menurut Ogburn, tenologi mengubah masyarakat dalam tiga proses : penciptaan, 

penemuan dan penyebaran. Penciptaan dan penemuan tidak hanya berupa 

teknologi dalam arti fisik namun juga rekayasa sosial baru seperti birokrasi, 

kapitalisme dan korporatisme. Penyebaran atau difusi adalah aktivitas 

menyebarkan penemuan dan penciptaan itu. Meskipun tidak sama persis, 

ketiganya menyumbang pada perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat 

hingga kini. 

Sebagaimana diketahui, lima revolusi telah terjadi dalam kehidupan 

manusia. Pertama, revolusi yang terjadi saat manusia pemburu dan pengumpul 

pertama kali mengenal domestikasi sejak mereka mengenal teknologi 

membudidayakan tanaman dan beternak hewan. Masyarakat pemburu dan 

pengumpul sangat egaliter karena hampir tidak mengenal perbedaan dalam 
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kekayaan dan kekuasaan. Bahan makanan dikumpulkan saat dibutuhkan dan 

ditinggalkan jika sudah membusuk. Dengan demikian hampir tidak ada kelebihan 

yang bisa disimpan yang memungkinkan seseorang memiliki kelebihan bahan 

makanan. Domestikasi menghasilkan masyarakat penggembala dan holtikultura. 

Selanjutnya kelompok ini pecah menjadi dua. Kelompok penggembala senantiasa 

mengembara mengikuti hewan ternaknya. Kelompok kedua disebut masyarakat 

holtikultura karena bisa membudidayakan tanaman dan tinggal menetap. 

Domestikasi ini disebut revolusi pertama karena dengan teknologi ini mampu 

mengubah masyarakat yang semula nomaden menjadi tinggal menetap dan 

berkembang biak dalam jumlah besar. Diperkirakan pembagian kerja (the division 

of labor) telah dimulai saat itu. muncullah perdagangan dan akumulasi kapital pun 

dimulai.  

 Revolusi kedua terjadi saat mata bajak ditemukan. Penemuan teknologi ini 

membawa perubahan besar dalam bidang pertanian. Surplus makanan pun tak 

terbendung dan muncullah kemudian jenis masyarakat baru yakni masyarakat 

agraris yang menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian. Dalam masyarakat 

ini, akibat surplus bahan pangan banyak sekali orang yang kemudian melibatkan 

dirinya dalam kegiatan yang disebut dengan kebudayaan seperti seni, musik, 

bahasa, sastra, filsafat, arsitektur dan sebagainya. Perubahan tersebut sedemikian 

besarnya sehingga banyak yang menganggapnya sebagai awal munculnya 

peradaban. Di sisi lain, kelebihan surplus memerlukan perlindungan petugas 

bersenjata untuk menjaga keamanannya. Dari sini mulai dikenal kaum elit yang 

memiliki surplus ekonomi dan akhirnya politik. Ini dipercaya sebagai cikal bakal 

berdirinya negara. 

Revolusi ketiga adalah penemuan mesin uap di Inggris yang kemudian 

dimanfaatkan untuk pertamakalinya guna menjalankan mesin. Mesin ini 

menggantikan tenaga hewan dan alam. Segera muncul masyarakat industri 

sebagai bentuk baru penemuan teknologi ini. Efisiensi mesin melebihi teknologi 

apa pun yang pernah ada. Akibatnya, muncul surplus yang lebih besar lagi dan 

tentu saja akumulasi kapital yang lebih besar. Masyarakat feudal itu kemudian 

tercerai-berai dan lari ke kota menjadi buruh bagi para kapitalis. Masyarakat 

industri ini berlandaskan pada kapitalisme.  
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Revolusi keempat terjadi akibat penemuan microchip yang menghasilkan 

komputer dan kemudian internet yang mengantarkan masuknya masyarakat ke 

dalam masyarakat informasi, masa ketika masyarakat telah memasuki era pasca 

industri di mana muncul masyarakat tipe baru yang lebih didasarkan pada 

informasi, jasa dan teknologi mutakhir dibandingkan bahan mentah dan 

manufaktur. Para sosiolog menyebutnya sebagai revolusi sosial dengan melihat 

betapa dahsyatnya pengaruh teknologi informasi itu pada hubungan sosial. 

Revolusi kelima adalah penemuan rekayasa genetika yang diterapkan pada 

tumbuhan, hewan bahkan manusia. Banyak tumbuhan dan hewan baru dihasilkan 

dengan keunggulan tertentu misalnya tembakau anti kanker, jagung anti herpes, 

keju mozzarella nan lezat, semangka kotak tanpa biji dan lain-lain.  

 

4.3.1 Masuknya Teknologi Telepon Pintar di Madura 

Semenjak Jembatan Suramadu diresmikan pada tanggal 10 Juni 2009, 

Jarak Surabaya dan Madura menjadi semakin dekat. Jawa dan Madura kini 

menjadi satu. Komunikasi dan informasi bukan hal yang sulit lagi apalagi dengan 

masuknya Madura ke era infromasi ditandai dengan maraknya penggunaan 

internet khusunya telepon pintar. Di bawah ini akan coba dijelaskan bagaimana 

pengaruh penggunaan teknologi telpon pintar pada hubungan dalam keluarga, di 

kantor dan di sekolah. 

Berdasarkan survai yang dilaksanakan selama 3 hari tanggal 25-27 

Oktober 2018 di beberapa Sekolah SMP dan SMA serta beberapa warga Madura 

menunjukkan bahwa teknologi berupa alat komunikasi atau ponsel pintar telah 

menyebar di dalam kehidupan masyarakat Madura,  merambah ke semua 

kalangan, mulai dari kawula muda hingga orang dewasa. 

 

4.3.2 Penggunaan HP di Sekolah 

Sejumlah wawancara dengan guru dan kepala sekolah di SMPN 1 Labang 

memperlihatkan bahwa siswa-siswi diperbolehkan membawa dan menggunakan 

HP di sekolah tetapi penggunaannya dibatasi. Kebijakan sekolah untuk membatasi 

penggunaan HP agar HP benar-benar dimanfaatkan untuk membantu proses 

belajar siswa. Kepala sekolah mengakui bahwa penggunaan HP membantu siswa 
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dalam proses pembelajaran. Mereka dapat memperoleh sumber informasi 

akademik maupun non akademik tidak hanya dari guru saja, tetapi juga melalui 

berbagai sumber salah satunya melalui internet. Namun demikian, ia mengakui 

adanya indikasi penyimpangan penggunaan HP. Kira-kira 1-3 % dari  siswa 

menyimpan konten terlarang yang tidak seharusnya dimiliki oleh siswa sekolah 

menengah. 

 

 “Mereka dapat menggunakan internet didalam HP untuk memperoleh 

ilmu pengetahuan di luar dari guru saat di kelas, tetapi mereka juga bisa 

terjerumus pada hal-hal terlarang yang tidak sepantasnya mereka lihat 

dan ketahui. Maka dari itu, sekolah membuat kebijakan bahwa siswa 

boleh membawa HP tetapi dengan catatan harus dititipkan pada guru 

BK saat pembelajaran berlangsung”  

(wawancara dengan Supriyo, Kepala Sekolah SMPN 1 Labang tanggal 

25  Oktober  2018).  

 

Penggunaan internet di sekolah juga dilakukan di SMAN 1 Kamal. Dalam 

dua tahun terakhir jaringan internet seperti wifi telah dipasang pada beberapa 

ruangan seperti ruang guru, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah dan ruang 

laboratorium komputer. Menurut kepala sekolah, tujuan pemasangan wifi adalah 

untuk mengembangkan prestasi akademik agar siswa mampu bersaing dalam 

dunia yang semakin serba digital ini. Dalam hal ini penggunaan HP di sekolah 

oleh siswa tidak dibatasi, namun terdapat kebijakan bahwa HP hanya digunakan 

untuk hal penting saja dan sewaktu pembelajaran HP di nonaktifkan.dapat juga 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa yaitu di dalam HP mereka 

terdapat konten-konten pornografi namun hal tersebut hanya terjadi pada 1-2 

siswa saja. Lebih penting lagi bahwa adanya HP dan internet yang dapat diakses 

didalamnya sangat membantu siswa-siswi dalam belajar dan mendapatkan banyak 

informasi di laman-laman internet. Selain itu juga siswa-siswi dapat mengetahui 

perkembangan dunia pendidikan seperti lomba-lomba akademik maupun non 

akademik melalui internet. Terbukti bahwa siswa-siswi di Sekolah ini telah 

banyak meraih prestasi non akademik pada cabang olahraga bela diri tingkat 

nasional dan juga olimpiade Fisika, Matematika, Geografi dan ekonomi di tingkat 

Provinsi.  
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4.3.3 Penggunaan HP di Kantor 

Dalam hal ini peneliti telah meneliti di dua kantor sekolah dan mendapati 

bahwa semua pegawai telah menggunakan ponsel atau HP dalam membantu 

pekerjaan mereka selain ditunjang juga peralatan seperti komputer dan jaringan 

internet atau wifi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 25 

hingga 27 Oktober 2018 menunjukkan bahwa. Masuknya teknologi pasca 

dibangunnya jembatan Suramadu sangat bermanfaat bagi kelangsungan kerja 

pegawai di beberapa sekolah khususnya di Kabupaten Bangkalan. Adanya 

jaringan wifi menyebabkan pegawai mudah mengakses internet dan membuka 

cakrawala informasi dari luar demi kemajuan kinerja mereka dan juga kemajuan 

instansi. Pegawai dapat mengakses informasi seperti info lomba kemudian 

disampaikan kepada siswa-siswi di sekolah yang kemudian hal tersebut dapat 

menjadi pemantik semangat siswa-siswi di sekolah untuk meningkatkan prestasi. 

Selain itu, pegawai lebih mudah dalam membuat berkas-berkas dan mengirim 

berkas ke lembaga yang bekerjasama dengan kantor. Jika dulu sebelum masuknya 

teknologi di Madura, pegawai harus mengirim surat kerjasama ataupun surat yang 

berurusan dengan instansi kepegawaian harus melalui kantor pos dan 

membutuhkan waktu cukup lama, tetapi saat ini setelah masuknya alat komunikasi 

berbasis android dan internet, pengerjaan dan pengiriman surat lebih mudah dan 

efisien serta hemat biaya dan tenaga hanya melalui e-mail. 

Selain dampak positif, ada juga dampak buruknya, seperti kurang fokus 

dalam bekerja karena sering bermain HP saat waktu kerja. Lepas dari hal tersebut, 

instansi dalam hal ini instansi sekolah yang terdapat di Kabupaten Bangkalan 

telah membuat kebijakan batasan menggunakan HP. Kebijakan tersebut yakni, 

penggunaan HP hanya untuk kebutuhan kerja dan tidak diperbolehkan pada waktu 

mengerjakan tugas mengoperasikan HP, kecuali sewaktu longgar dan jam 

istirahat.  

Demikianlah, teknologi baru telah hadir dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat Madura. Beroperasinya Jembatan Suramadu memberikan kelancaran 

dan kemudahan transportasi. Madura dan Jawa telah tersambung menjadi satu. 

Perjumpaan kedua masyarakat dan budayanya tak lagi terelakkan. Selanjutnya, 

maraknya penggunaan telepon pintar turut pula mengubah hubungan sosial. 
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Sebagaimana dijelaskan kepala sekolah SMPN I Labang, penggunaan hp android 

telah diijinkan namun dibatasi agar siswa tidak kebablasan menggunakannya 

untuk kebutuhan di luar pelajaran. Seringkali perkembangan teknologi tidak 

diikuti oleh perkembangan yang sama dalam unsur budaya lainnya. Teknologi 

adalah kebudayaan material yang biasanya berkembang lebih cepat dibandingkan 

kebudayaan non material. Sosiolog William F. Ogburn (dalam Henslin (2008, 58) 

menyebut gejala ini sebagai cultural lag atau ketertinggalan budaya  alias gagap 

budaya yaitu suatu kondisi ketika tidak semua bagian dari kebudayaan berubah 

dengan kecepatan yang sama. Hal ini dapat juga dijumpai dalam penggunaan alat-

alat elektronik yang ditujukan untuk menghemat waktu namun waktu yang tersisa 

karena penggunaan alat-alat itu pada akhinya digunakan untuk hal-hal yang tidak 

produktif.  

 

4.3.4 Penggunaan HP di Rumah 

Merebaknya HP di hampir semua kalangan, baik orang dewasa hingga 

anak-anak saat ini telah memberikan dampak dan pengaruh yang membuat 

kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan yang dijalani oleh masyarakat sedikit 

berubah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Pangpong Kecamatan 

Labang  dan Desa Binoh Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan menunjukkan 

bahwa penggunaan HP didalam keluarga sangat membantu dalam hal 

berkomunikasi jarak jauh, misalnya dengan keluarga yang berada di luar kota 

maupun luar daerah. Adanya HP juga membantu masyarakat dapat memperoleh 

keluarga baru yakni dengan mengoperasikan media sosial dan mengenal orang 

lain, misal di media sosial facebook. Namun lepas dari itu, hal tersebut juga 

berdampak kurang sedap dalam keharmonisan keluarga.  

Orang tua yang mengizinkan anak menggunakan HP hanya berpikir bahwa 

HP memiliki fungsi positif tanpa berpikiran bagaimana cara menggunakannya 

secara bijak. Orang tua hanya bisa mengawasi dari luar saja tanpa melihat dari 

pengaruh yang ditimbulkan di kemudian hari. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa orang tua yang mengizinkan anaknya menggunakan HP dan tidak 

membatasi penggunaan HP di rumah hal ini berdampak pada hubungan atau 

komunikasi secara langsung antar anggota keluarga. Sebelum adanya HP semua 
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anggota keluarga bercengkerama sekiranya dalam waktu yang cukup lama, tetapi 

setelah memegang HP masing masing, mereka hanya bercengkerama dengan 

anggota keluarga lain dalam satu rumah dalam waktu singkat, 1 jam bahkan hanya 

fokus mengoperasikan HP saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua 

bingung bagaimana mengatasi hal tersebut, karena maksud dan tujuan dari orang 

tua memberikan HP kepada anak untuk tujuan akademik atau sekolah dan juga 

agar membantu dalam berkomunikasi antar teman. Tetapi orang tua tidak berfikir 

akan dampak negatif yang ditimbulkan, akhirnya pola asuh yang diberikan kepada 

anak semakin bergeser. Jika dulu sebelum adanya HP, anak lebih mudah 

bercengkerama dan menurut, tetapi saat ini setelah menggunakan HP apalagi 

didukung dengan kemajuan internet, pola komunikasi antar anggota keluarga 

dalam satu rumah menjadi berkurang. Waktu belajar juga berkurang, sebelumnya 

belajar dari pukul tujuh malam hingga sembilan malam atau dalam jangka 2 jam 

belajar, saat ini hanya 30 menit atau sampai 1 jam saja belajar, bahkan tidak 

belajar sama sekali. Tetapi orang tua sebagai informan yang diteliti memberikan 

informasi bahwa mereka membuat kebijakan khusus kepada anak bahwa ada 

kalanya waktu-waktu penting sang anak diharuskan meletakkan sejenak HP 

mereka. Misalnya dalam waktu beribadah seperti sholat, ngaji dan juga belajar. 

 

4.4 Perkembangan Lanskap Sistem Mata Pencaharian Masyarakat 

Bangkalan  

Orang Bangkalan yang secara tradisional dikenal sebagai masyarakat 

agraris yang menanam jagung dan padi. Selain menanam jagung dan padi, pada 

jaman dahulu, masyarakat Bangkalan juga menanam tebu.  Bangkalan 

diperkenalkan dengan  penanaman tebu oleh pemerintak colonial Belanda untuk 

mensuplai kebutuhan pabrik-pabrik gula yang dikelola orang-orang Belanda.   

Budidaya  tanaman tembakau mulai dicoba di Bangkalan pada tahun 1830. 

Namun karena pertimbangan  tanah yang berbatu serta sedikitnya air, maka 

percobaan tersebut tak berlanjut. Tembakau justru berhasil ditanam dengan baik di 

daerah Pamekasan. Karenanaya, tidak banyak masyarakat Bangkalan yang 

berkenan untuk menanam tembakau. Jikapun ada, mereka melakukannya untuk 

kebutuhan domestic.  



52 
 

Bangkalan dikenal juga sebagai kota untuk peternak domestik. Sapi-sapi, 

serta kambing-kambing banyak diternakkan dirumahan. Di dalam kebudayaan 

peternakan masyarakat Bangkalan, dikenal sistem budidaya dagang sambilan 

yaitu kebiasaan membeli anak sapi dan setelah beberapa bulan di jual lagi. 

Dagang sambilan ini dinamakan dhâghâng panggher.  Apabila setelah membeli 

anak sapi tidak dipelihara sendiri, tapi orang lain yang manggher, maka setelah 

dijual terjadi paron bhâthè. Yang manggher ini biasanya dinamakan tokang 

ngowan.  Tokang ngowan ini adalah mitra dari  dhâghâng panggher.  Andai kata 

sapi atau anak sapi tersebut  dipelihara terus oleh tokang ngowan hingga beranak, 

maka hasil tokang ngowan separuh nilai anak sapi tersebut yang dinamakan paron 

budu’. Apabila sapi yang dipelihara tidak beranak maka keuntungan tokang 

ngowan diberi separuh dari keuntungan saat sapi tersebut dibelinya dahulu, cara 

ini dinamakan bâghi bhâthè. Masih ada lagi  jabatan-jabatan  dalam dagang sapi 

ini seperti:  tokang ngèbhir,  seseorang yang menghubungi pemilik sapi yang akan 

djual, setelah terjadi putus harga, orang tersebut memberi uang panjer dan 

membawa sapi tersebut ke pasar lalu dijual kepada tokang ngobhing. Setelah sapi 

terbeli oleh tokang  ngobhing, tokang ngèbhir melunasi pembayaran harga sapi 

kepada pemilik sapi. 

Dahulunya, daerah pantai di Bangkalan, memiliki fungsi sebagai  

pelabuhan antar pulau. Di sinilah masyarakat Bangkalan menurunkan barang-

barang yang di datangkan dari luar seperti beras dan menaikkan barang-barang 

dari Bangkalan  yang akan dikirim ke luar Bangkalan seperti ikan, dan hasil bumi 

lainnya. Parahu nelayan banyak berasal dari desa-desa atau perkampungan 

nelayan.  Nelayan Bangkalan merupakan nelayan yang terampil demikian pula 

para pedagang antar pulaunya adalah pelaut yang ulung. Perahu-perahu 

Bangkalan baik perahu nelayan maupun  perahu dagang semuanya di buat di 

Bangkalan. Pusat pembuatan perahu - perahu tersebut di daerah - daerah pantai di 

Bangkalan seperti di Tanjungbumi. (sedangkan galangan kapal atau perahu 

terdapat di daerah Ujungpiring). Sebagian kecil saja yang dibuat di daerah 

Sampang seperti di daerah pantai Banyuates (di sini ada semacam galangan untuk 

perbaikan perahu, baik perahu nelayan maupun perahu dagang). Dalam hal 

pembuatan perahu, pengrajin Bangkalan tanpa mengenal ukuran-ukuran 
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geometrik yang jelimet, juga tidak ada gambar  rancang-bangun  yang 

dipersiapkan. Jenis yang paling kecil hingga perahu ukuran 200 ton di garapnya 

dengan malurinya tersebut.  Saat ini perahu nelayan Bangkalan sudah banyak 

yang menggunakan motor, dari yang terkecil hingga  ukuran 200  PK.  

 

4.4.1 Perkembangan Lanskap Sistem Mata Pencaharian Masyarakat 

Bangkalan Pasca Beoperasinya Suramadu 

Sumber tulisan berikut ini berasal dari wawancara dengan seorang kiai di 

Pondok Pesantren Al-Hikam Burneh, Bangkalan. Beliau mendirikan pesantren Al-

Hikam pada tahun 2000. Ia berpendapat bahwa dari segi kuantitas jumlah santri 

turun naik. Namun, dari segi kualitas diakuinya tingkat kesalehan santri juga 

masyarakat sekitarnya mengalami penurunan apalagi sejak beroperasinya 

Suramadu. Hal ini wajar terjadi dalam masyarakat khususnya di daerah Labang 

yang majemuk di mana terdapat tokoh masyarakat seperti blater di tengah kaum 

santri. Menurutnya  tokoh-tokoh ulama tidak begitu diperhitungkan dalam 

kehidupan masyarakat.  

Bangkalan dalam Angka tahun 2015 dan 2016 memperlihatkan perubahan 

struktur perekonomian Bangkalan pasca beroperasinya Suramadu tahun 2009. 

Struktur ekonomi Kabupaten Bangkalan didominasi oleh lapangan usaha 

Pertanian, Kehutanan, dan perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 26,33 

persen pada tahun 2016. Kemudian diikuti oleh Lapangan Usaha Pertambangan 

dan Penggalian sebesar 21,58 persen, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum sebesar 8,54 persen, diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 

8,19 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

sebesar 6,80 persen dan Konstruksi sebesar 6,29 persen. Lapangan Usaha 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai pemberi kontribusi terbesar terhadap 

PDRB tumbuh 3,60 persen pada tahun 2016, melambat dibanding tahun 2015 

yang sebesar 4,09 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Perdagangan Besar  

dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh meningkat dari 4,65 

persen  pada tahun 2015 menjadi 6,80 persen pada tahun 2016. 

Menurut Hariyanto, staf kantor Biro Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan 

secara umum mata pencaharian masyarakat Bangkalan telah  mengalami 
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peningkatan yang semula terfokus kepada hasil pertanian, saat ini masyarakat 

sudah lebih berkembang dengan memulai usaha yang mereka minati. Hal ini 

dibenarkan oleh seorang tokoh masyarakat yang memiliki usaha pertokoan dan 

rumah kost di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura. Menurut 

pengamatan kiai muda ini perkembangan mata pencaharian dan perekonomian 

masyarakat pasca adanya Suramadu terbilang luar biasa. Fenomena ini terlihat di 

sekitar area suramadu yang pada awalnya berupa tanah kosong sekarang telah 

dihuni oleh  banyak  warung, rumah toko dan bermacam-macam usaha yang 

sebagian besar berbentuk usaha kuliner. Di setiap usaha kuliner itu hampir bisa 

dipastikan adanya menu bebek. Memang sejak Bebek Sinjay mejadi semakin 

terkenal setelah beroperasinya Suramadu, seolah menjadi kewajiban bagi setiap 

warung untuk menyediakan menu bebek dengan berbagai olahannya. Hampir 

semua warung itu ramai pengunjung karena bukan hanya warga Bangkalan dan 

sekitarnya yang datang tapi juga warga Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya 

yang dengan mudah bisa datang karena transportasi telah lancar. 

Sejauh mata memandang, sepanjang Suramadu ke Bangkalan hingga 

perbatasan Bangkalan dan Sampang mata pencaharian masyarakat sudah beragam. 

Banyak lahan yang awalnya berupa tanah kosong atau lahan pertanian kini mulai 

dibangun tempat usaha, rumah toko dan perumahan. Madura yang semula sepi 

sekarang mulai semarak dengan ramainya tempat usaha dan pembelinya. 

Beberapa gerai terkenal seperti Amboina, Bebek Sinjay, Bebek Songkem, Tera‟ 

Bulan, Bensu Madura, Ayam Geprek, Holland Bakery, Kentucky Fried Chicken, 

Mokko Factory, Hypermart, Matahari dan jejeran ritel seperti Indomaret, 

Alfamaret, Basmalah berjejer memadati sepanjang jalan di Bangkalan hingga 

Sumenep, dibangun bersebelah dengan toko dan warung tradisional yang sudah 

lebih dulu ada.  

Sektor properti juga mulai menggeliat. Dibandingkan di Surabaya, warga 

memilih Bangkalan untuk investasi perumahan karena dianggap lebih murah. Di 

Surabaya, uang 500 juta rupiah hanya mendapatkan rumah tipe 36 atau dengan 2 

kamar sedangkan di Bangkalan uang sebeesar itu sudah bisa menghuni perumahan 

Kayangan Residence yang terletak dekat dengan pusat kota Bangkalan, hanya 

berjarak 500 meter dari Bangkalan Plaza dan Pasar Bangkalan. 
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Pertumbuhan sektor properti paling nyata terlihat di sekitar kampus 

Universitas Trunojoyo. Kampus negeri yang semula bernama Universitas 

Bangkalan ini dipenuhi bangunan baru terdiri dari komplek pertokoan, warung 

dan rumah kost. Lingkungan sekitar kampus tak dapat dihindari lalu menjadi 

pilihan baru dalam investasi properti. Hal ini bisa dimengerti mengingat 

mahasiswa baru di kampus ini tiap tahun tahun rata-rata berjumlah empat ribu 

mahasiswa. Dengan jumlah mahasiswa aktif 10 ribu saja dan belanja bulanan 500 

ribu rupiah per orang maka uang yang berputar di sekitar kampus (Bangkalan 

hingga Kamal) tak kurang dari 1,5 milyar rupiah. Tentu ini merupakan sektor 

ekonomi yang cukup menjanjikan bagi warga sekitar atau siapapun yang mau 

memanfaatkan peluang ini. 

Tempat wisata juga berkembang. Selain wisata religi (Pasarean Syaikhona 

Kholil, Makam Rato Ebhu) dan wisata pantai Siring Kemuning serta Mercusuar, 

dua tahun terakhir muncul wisata kolam renang Jaddih dan Bukit Pelalangan di 

Arosbaya serta wisata desa batik di Tanjung Bumi. Hotel dan penginapan juga 

bertambah. Hotel paling baru terletak di jln. Cokroaminoto Bangkalan namanya 

Rose Hotel. 

Namun demikian, tumbuhnya perekonomian Bangkalan dibarengi pula 

dengan dampak yang ditimbulkan yaitu munculnya kelompok-kelompok preman 

baru terutama di sekitar lokasi wisata atau jalan pintas atau yang yang lebih 

dikenal dengan jalan tikus. Para preman tidak hanya beroperasi di sekitar 

Pelabuhan Kamal tapi juga di jalan pintas dari Sukolilo Barat ke Suramadu dan 

sebaliknya. Beberapa juga beroperasi di tempat wisata seperti kolam renang 

Jaddih dan sebagainya.  

Perubahan mata pencaharian juga terjadi di Desa Pangpong Kecamatan 

Labang Kabupaten Bangkalan
1
. Labang, dalam Bahasa Indonesia berarti pintu, 

berada tepat di kaki Jembatan Suramadu. Kepala Desa Pangpong dalam sebuah 

wawancara mengatakan saat ini  sudah jarang dijumpai penduduk bekerja sebagai 

petani atau nelayan. Pekerjaan itu sudah lama ditinggalkan terutama karena 

                                                           
1
 Pada tahun 1994 saat rencana pembangunan Jembatan Suramadu sedang ramai diperbincangkan, 

saya pernah melakukan penelitian di desa ini. Mayoritas warga tidak setuju pembangunan 

Jembatan Suramadu karena khawatir dampak modernisasi pada perubahan perilaku warga. Periksa 

kembali Muthmainnah (1998) : Jembatan Suramadu. Respon Ulama terhadap Industrialisasi. 

LKPSM, Yogyakarta. 
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generasi muda enggan meneruskan pekerjaan orangtuanya sebagai petani dan 

nelayan. Pendapatan nelayan menjadi berkurang karena sejak Suramadu dibangun 

mereka harus lebih jauh melaut dan daerah tangkapan mereka juga berkurang. 

Hasilnya semakin tidak mencukupi dan biaya operasionalnya mahal. Akhirnya 

mereka memutuskan untuk pergi merantau atau membuka usaha dagang di kaki 

Jembatan Suramadu. Jarak Labang dan Surabaya yang makin dekat sejak adanya 

jembatan ini membuat warga berinisiatif untuk mengadu nasib di Surabaya dan 

sekitarnya sebagai pedagang, pekerja bangunan atau pekerjaan lain di sektor 

informal yang bisa mereka lakukan. Pada umumnya warga Labang Selatan yang 

awalnya berprofesi sebagai nelayan adalah yang kemudian banyak menjadi 

perantau. Warga Labang Utara yang sebagian besar menjadi petani kemudian 

beralih profesi menjadi pedagang terutama di kaki Jembatan Suramadu.  

Tidak berbeda dari alasan warga Labang Selatan beralih profesi, warga 

Labang Utara memilih menjadi pedagang atau perantau karena mereka sudah 

tidak memiliki lahan pertanian. Tanah mereka telah dibebaskan untuk 

pembangunan rest area dan desa wisata. Setiap keluarga telah mendapatkan ganti 

rugi antara 200 juta, 300 juta hingga 1 milyar rupiah. Uang itu kemudian 

digunakan untuk membangun rumah, membeli mobil dan barang-barang mewah 

lainnya. Hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk membuka usaha dagang. 

Kepala desa menegaskan telah berulangkali menghimbau warga agar 

memprioritaskan penggunaan uang hanya untuk keperluan penting saja namun 

warga seolah tak mau mendengarkannya. 

Banyaknya perantau dari Desa Pangpong yang mencari pekerjaan ke Jawa 

dan luar Jawa bahkan ke luar negeri telah memunculkan perayaan bernama 

Festival Perantau di sekitar Suramadu yang diadakan khusus untuk menyambut 

kedatangan mereka kembali ke Madura. Dengan demikian menjadi perantau 

terlihat lebih bergengsi dibandingkan tetap tinggal di Madura. Inilah yang antara 

lain memotivasi warga untuk menjadi perantau. Dengan menjadi perantau mereka 

merasa lebih dihormati.  

Akhirnya, keberadaan orang kaya baru yang hadir karena ganti rugi tanah 

untuk pembangunan rest area dan desa wisata lalu menjadi orang kaya baru, 

menjadi pedagang atau perantau telah mengubah stratifikasi sosial masyarakat 



57 
 

Madura. Mereka yang dulu berada di lapisan paling bawah yang disebut oreng 

kene’ (orang kecil) bekerja sebagai petani, nelayan atau tidak bekerja kini beralih 

menjadi pedagang dan perantau. Secara ekonomi mereka telah menjadi kelas 

menengah. Mereka kini bahkan lebih kaya daripada kelas parjaji (bangsawan) dan 

ponggaba (pegawai negeri). 

Stratifikasi sosial berdasarkan faktor politik masih menempatkan kiai 

sebagai tokoh yang paling dihormati diikuti klebun (kepala desa). Kiai masih 

mendapat tempat terhormat meskipun sudah menurun, tak seperti dulu. Ini terkait 

dengan masih banyaknya pondok pesantren di Madura di mana Kiai menjadi 

pemimpin pondok pesantren. Khusus untuk aparat pemerintah, masyarakaat lebih 

menghormati aparatur pemerintah desa daripada pemerintah kecamatan. Hal itu 

terjadi karena yang paling sering berinteraksi langsung dengan  masyarakat adalah 

pemerintah desa. Namun demikian, ketaatan pada tokoh masyarakat seperti halnya 

kiai dan klebun pun sudah mengalami penurunan. Salah satu sebabnya adalah 

bermunculannya berbagai macam organisasi massa yang turut berperan sebagai 

control sosial dalam masyarakat.  

Elit lokal ketiga yaitu blater juga mengalami nasib yang sama. Bersama 

kiai dan klebun, blater menduduki posisi sebagai elit lokal. Namun sekarang kiai 

dan kepala desa dipandang lebih tinggi daripada blater. Menurut Kepala Desa 

Pangpong dan beberapa informan lainnya bila ada masalah keamanan atau lainnya 

warga sekarang tidak perlu langsung menggunakan jasa blater. Ini tentu berbeda 

dengan masa sebelumnya di mana blater dianggap elit lokal dan disegani serta 

dianggapsebagai orang penting penentu perkembangan suatu wilayah. 

Dengan demikian, perubahan stratifikasi sosial  pada masyarakat Labang 

lebih banyak terjadi pada sistem pelapisan berdasarkan faktor ekonomi. Faktor 

politik dan kekuasaan juga berubah yang ditunjukkan oleh menurunnya ketaatan 

pada elit lokal seperti kiai, klebun dan blater.  

 

4.4.2 Modernisasi yang Menimbulkan Gegar Budaya dan Kehilangan Rumah 

Apa yang terjadi pada masyarakat Madura kini adalah sebuah proses yang 

disebut dengan modernisasi. Modernisasi adalah proses yang mengikuti 

pembangunan. Peter L. Berger (1974 : 9) mendefinisikan proses ini sebagai 



58 
 

“tatanan institusional yang menyertai pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh 

teknologi”. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh teknologi 

itu hanya merupakan pemicu saja. Agen utamanya adalah institusi ekonomi dan 

institusi birokrasi namun kemudian semua tatanan institusi secara keseluruhan 

ikut menyertai. Berger juga menyinggung konsekuensi dari proses produksi yang 

dipicu teknologi dan aturan dalam tata birokrasi itu yaitu berakibat pada elemen 

kognitif tertentu sebagai akibatnya.  Elemen kognitif itu misalnya : baik institusi 

ekonomi maupun birokrasi menuntut manusia lebih banyak menggunakan 

rasionya dibandingkan emosinya. Tentu saja semuanya bertujuan untuk 

memaksimalkan produksi dengan biaya serendah mungkin.  

Pada gilirannya hal ini akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari. 

Masyarakat dicekoki barang-barang hasil produksi teknologi tersebut dan 

akhirnya kesadaran mereka pun dipengaruhi oleh pola produksi yang sangat 

rasional ini. Demikian juga, birokrasi yang kaku turut mempengaruhi kesadaran 

individu. Wujudnya berupa anomitas hubungan sosial, anomi yang dialami 

individu anggota masyarakat, ketidakbebasan mengungkapkan perasaan dan 

berbagai fenomena lainnya. Berger –sebagaimana dijelaskan Samuel (2012 : 65) – 

menyebutnya sebagai homeless mind (kesadaran tak bersarang atau kehilangan 

rumah). 

Fenomena kehilangan rumah itu nampak pada keterangan beberapa 

informan dalam penelitian ini. Seorang informan menyebut adanya perubahan 

religiusitas secara individu. Masyarakat tetap bergiat menyelenggarakan 

peringatan hari-hari besar Islam namun secara individu religiusitas mereka 

cenderung menurun yang ditandai antara lain dengan tidak taat melaksanakan 

kewajiban agama seperti puasa di Bulan Ramadhan. Demikian pula, sebagaimana 

dinyatakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam : secara kuantitas jumlah santri 

terus meningkat tapi kualitasnya cenderung menurun. Orang tua memilih pondok 

pesantren sebagai tempat belajar bagi anaknya dengan maksud mencegah 

kenakalan remaja dan perilaku negatif lainnya sebagai dampak gaya hidup akibat 

modernisasi.  

Rasionalisasi yang dimaknai sebagai dominasi rasio dalam segala segi 

kehidupan mulai terjadi misalnya dalam bidang agama. Masyarakat Madura yang 
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dikenal memegang teguh ajaran Agama Islam pelan tapi pasti berkurang 

ketaatannya pada tokoh agamanya yakni kiai juga kepada klebun dan blater 

sebagai representasi elit lokal. Rasa hormat kepada kiai hanya sebatas 

penghormatan terhadap guru atau pengasuh pondok pesantren. Ini tentu berbeda 

dengan masa-masa sebelumnya ketika kiai, blater dan klebun berfungsi sebagai 

guruh (guru) dan ratoh (raja/pemimpin) yang menjadi panutan orang Madura 

dalam kehidupan publik. Kini orang Madura lebih mementingkan bekerja untuk 

memperbaiki taraf hidupnya meskipun harus merantau hingga ke luar negeri. 

Mata pencaharian mulai bergeser dari sektor pertanian dan nelayan menuju 

perdagangan dan jasa. Tanah-tanah dijual untuk pengembangan desa wisata, rest 

area dan sebagainya. Orang Madura makin terdesak dan makin banyak yang pergi 

meninggalkan tanah kelahirannya. Mereka merantau dan disambut bak pahlawan 

ketika pulang. Desa-desa kehilangan para pemuda usia produktif, menyisakan 

orang tua dan anak-anak.  

Beginikah nasib Madura? Benarkah modernisasi dengan segala 

konsekuensinya harus diterima demi menjalankan apa yang disebut dengan 

pembangunan? Bila demikian halnya, maka ini hanya akan menjadi berita buruk 

bagi masyarakat Madura.  

 

4.5. Perkembangan Lanskap Reliji Masyarakat Bangkalan  

Para ahli sejarah dan kebudayaan menyebutkan bahwa masyarakat 

Bangkalan sangat setia terhadap kepercayaan yang mereka anut. Kesetiaan ini 

tidak mereka miliki secara tiba-tiba, namun bertahap. Ada masa yang sangat 

panjang yang dilalui masyarakat Bangkalan untuk sampai pada fase kesetiaan ini. 

Sebelumnya Islam masuk, orang Bangkalan telah menjadikan Agama 

Hindu-Budha sebagai agama yang mapan. Namun pada masa ini, kesetian ini 

hanya bersifat simbolik karena mereka mendapatkan kepercayaan mereka secara 

turun temurun.  Kesetiaan ini muncul setelah Bangkalan mengalami Islamisasi 

yang dimulai pada jaman Raden Pratanu (Panembahan Lemah Duwur). Pada 

waktu itu, masyarakat Bangkalan, khususnya para pemimpinnya, banyak 

menerima sumber pengetahuan Agama Islam dari Kudus dan Giri. Pra pemimpin 

ini mencari keyakinan mereka pada Islam dengan melakukan  
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4.5.1 Kondisi Reliji Masyarakat Bangkalan 

Setelah Islam masuk, lambat laun, agama ini kemudian memberi warna 

pembaharuan di Bangkalan secara menyeluruh.  Sejak Islam masuk inilah, orang-

orang Bangkalan menjadi dikenal sebagai masyarakat relijius. Dengan semangat 

Islam tersebut, karakter Masyarakat Bangkalan secara perlahan dibangun.   

Masyarakat Bangkalan kemudian berkembang menjadi masyarakat yang 

kokoh terhadap keyakinannya. Sebagai bukti, bila ada orang Bangkalan yang 

kata-katanya tidak dipercaya oleh lawan bicaranya, ia akan meradang dan 

bersumpah: mon sèngko’ ngomong, mandhâr kapèra „jika saya bohong semoga 

saya menjadi kafir.‟ Orang Bangkalan pada umumnya akan marah besar apabila 

dinyatakan bukan Islam. Dalam pemahaman mereka, orang yang bukan Islam  

adalah orang kafir, dan orang kafir akan kekal di neraka kelak. Orang Madura 

tidak suka dianggap kafir dan masuk ke neraka. Karena itu untuk meyakinkan 

orang lain kepada pendiriannya atau pendapatnya, orang Madura mengiringinya 

dengan sumpah “mandhâr kapèra” “(semoga menjadi kafir). Inilah yang terjadi 

secara kultural ketika Agama Islam mulai berkembang di Madura hingga saat ini. 

Melekatnya Islam di setiap pribadi Orang Bangkalan, tidak terlepas dari 

peranan kedua Orangtua di dalam keluarga . Sejak di buaian mereka telah mulai 

„‟menitip salam agama„‟ kepada putera-puterinya. Ibu-ibu Bangkalan sudah 

terbiasa menidurkan bayinya dengan diiringi tetembangan yang  Islami sebagai 

berikut: Lekkas tèdung ana’ na embu’ Bântal syadhât, Sapo’ iman,Pajung Allah 

Sandhing Nabbhi. 

          Budaya-budaya sebelum Islam datang ke Bangkalan kemudian dimodifikasi 

oleh masyarakat Bangkalan agar senada dan tidak bertentangan dengan ajaran 

agama Islam. Sistem Religi dan upacara keagamaan yang telah ada pada masa 

sebelum Islamisasi datang ke Madura, di revisi dengan meniadakan unsur-unsur 

yang kontradiktif dengan Islam namun tetap mempertahankan citra lokalitasnya. 

Seperti contoh, Pada masa lalu, apabila terjadi gerhana matahari atau gerhana 

bulan, masyarakat Bangkalan keluar ke halaman rumahnya kemudian memukul 

Ronjhângan (aghutta’), dengan maksud untuk mengusir Bhuta yang sedang 

menelan matahari atau bulan. Setelah Islamisasi datang ke Madura, Islam 
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memerintahkan sholat gerhana berjamaah untuk menggantikan memukul 

Ronjhângan (aghuttha), dengan maksud untuk mengusir Bhuta.   

Ronjhângan adalah tempat menumbuk padi  yang bentuknya memanjang 

terbuat dari kayu.  Penggunanya adalah para perempuan Madura. Biasanya 

digunakan saat selesai menumbuk padi di saat terang bulan atau di saat di 

kampung  ada semacam „‟perhelatan.‟‟ Aghuttha’ tersebut merupakan suatu 

permainan di kalangan petani untuk bergembira ria setelah selesai panen padi 

sambil menumbuk padi. Sambil menum-buk padi, wanita-wanita petani  itu 

mempermainkan ghentongnya (alunya) ke sisi ronjhângan sehingga  

menimbulkan suara.  Suara yang timbulkan berbeda kedengarannya. Itu karena 

tepi ronjhângan memiliki ketebalan yang tidak sama. Sebuah ronjhângan yang 

dipergunakan untuk menumbuk padi itu cukup untuk menampung empat pasang 

penumbuk.  Ghentong itu èpakothèk-èpakathok (dipukulkan) sehingga 

memunculkan bunyi yang bervariasi dan membuat penumbuk dan yang 

mendengarkan menjadi senang. Aghuttha juga digunakan sebagai sarana 

komunikasi untuk memberi tahu kepada orang lain yang letak rumahnya 

berjauhan bahwa di tempat aghutta dibunyikan terdapat perhelatan sekaligus 

sebagai undangan bagi mereka yang mendengarnya untuk ikut datang 

meramaikannya. 

Sebelum Islama masuk ke Bangkalan, apabila sumber mata air kering 

karena kemarau panjang, penduduk lalu minta hujan kepada Sè Araksa. Setelah 

Islamisasi datang ke Madura, ritual ini diganti dengan sholat istisqa‟ berjamaah 

untuk minta hujan.  Dalam kaitannya untuk meminta rejeki pada Yanag Maha 

Kuasa, meskipun Islam telah masuk, ritual adat tetap kerap dilakukan sebagai 

sebuah tradisi yang dilaksanakan oleh anggota masyarakatnya. Tradisi ini secara 

rutin dilakukan dari waktu ke waktu pada saat yang selalu tepat waktu dan tempat, 

termasuk tepat peralatan yang digunakan. Ritual adat bahkan sudah terjadwal 

sebagaimana yang tersurat dalam kalender wisata di daerah Bangkalan. Ritual 

adat ini sudah  merupakan kegiatan sosial budaya yang selalu melibatkan anggota 

masyarakat. Ritual ini disebut „‟rokat‟‟ 

Ujung tombak penyebaran Islam di Bangkalan adalah pesantren-pesantren. 

Pesantren secara historis telah mendokumentasikan berbagai peristiwa sejarah 
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yang berhubungan dengan reliji masyarakat Bangkalan. Sejak awal penyebaran 

agama Islam di Bangkalan, pesantren merupakan saksi utama dan sarana penting 

bagi kegiatan Islamisasi tersebut. Perkembangan dan kemajuan masyarakat Islam 

Bangkalan, tidak mungkin terpisahkan dari peranan yang dimainkan pesantren. 

Besarnya arti pesantren dalam perjalanan masyarakat Bangkalan menyebabkan 

pesantren telah dianggap sebagai lembaga pendidikan yang mengakar kuat dari  

budaya Bangkalan. 

Realitasnya, Bangkalan banyak memiliki pesantren yang eksklusif dari 

perubahan sosial yang hanya diorientasikan kepada tujuan akhirat semata, dan di 

sisi lain (sebagian kecil) mengejar orientasi kemanusiaan tapi kehilangan tujuan 

yang bersifat akhirat. Dengan demikian, pendidikan pesantren cenderung inklusif, 

yaitu hanya untuk menyelamatkan kaum muslimin dari pencemaran dan 

pengrusakan yang ditimbulkan dampak gagasan Barat yang datang melalui 

disiplin ilmu, terutama gagasan yang mengancam akan meledakkan standar-

standar moralitas tradisi awal Islam. 

Kyai merupakan bagian dari masyarakat Bangkalan yang posisinya sangat 

kuat. Kyai mempunyai pengaruh yang besar pada setiap sendi kehidupan 

masyarakat Bangkalan dalam segala aspek, seperti pendidikan, kuasa politik, 

ekonomi, sosial dan agama. sehingga sangat tidak mungkin mengilangkan tokoh 

Kyai dalam struktur masyarakat Bangkalan ini. Kyai dikenal oleh sebagian 

masyarakat Madura dalam konstruk yang positif, yaitu orang yang pintar atau 

alim dalam pengetahuan agama Islam. Kyai juga merupakan pengasuh sebuah 

lembaga pendidikan Islam, baik lembaga pendidikan Diniah saja atau Pondok 

pesantren. 

 

4.5.2 Perkembangan Lanskap Reliji di Kabupaten Bangkalan Pasca 

Beroperasinya Suramadu 

Sumber tulisan berikut ini berasal dari wawancara dengan seorang kiai di 

Pondok Pesantren Al-Hikam Burneh, Bangkalan. Beliau mendirikan pesantren Al-

Hikam pada tahun 200. Ia berpendapat bahwa dari segi kuantitas jumlah santri 

turun naik. Namun, dari segi kualitas diakuinya tingkat kesalehan santri juga 

masyarakat sekitarnya mengalami penurunan apalagi sejak beroperasinya 
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Suramadu. Hal ini wajar terjadi dalam masyarakat khususnya di daerah Labang 

yang majemuk di mana terdapat tokoh masyarakat seperti blater di tengah kaum 

santri. Menurutnya  tokoh-tokoh ulama tidak begitu diperhitungkan dalam 

kehidupan masyarakat.  

Penurunan religiusitas ini tak nampak dalam aktivitas kelompok tapi 

terlihat pada level pribadi. Hal ini bisa dijumpai pada maraknya anak muda 

pengguna narkoba yang semakin banyak dan menyebar ke desa-desa. Pun dapat 

ditemui pada menurunnya tingkat partisipasi dalam melaksanakan ibadah puasa. 

Merokok di siang hari pada Bulan Ramadhan adalah pemandangan umum yang 

akhirnya menjadi biasa terutama di kalangan para sopir. Bila ditanya mereka 

dengan santai mengatakan “sedang berhalangan”. Warung buka di siang hari di 

daerah Bangkalan kota terutama di sekitar Tangkel juga kerap terjadi meski 

biasanya dilakukan dengan malu-malu yakni dengan menutup separuh warungnya 

dengan spanduk. Namun demikian, secara komunal masyarakat tetap 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan berkelompok seperti peringatan 

Maulid Nabi Muhammad SAW, merayakan Idhul Fitri, Idhul Adha dan 

sebagainya. 

Masuknya teknologi dan informasi serta didukung oleh demokrasi di dunia 

virtual juga memiliki peran dalam perubahan masyarakat, termasuk kualitas 

keshalehannya. Pemuda mulai meniru gaya hidup seseorang yang pernah ia 

jumpai di media. Orientasi hidup masyarakat saat ini mulai meninggalkan 

spiritualitas dan nilai-nilai keagamaan. Berbeda dengan zaman dulu, seseorang 

merasa bangga saat dirinya memiliki nilai keagamaan yang tinggi, lebih tepatnya 

letak eksistensi masyarakat saat ini mengalami pergeseran. Eksistensi masyarakat 

terletak pada budaya-budaya konsumsi, life style, dan lainnya. 

Perubahan ini tak lepas dari perubahan sistem pembelajaran di lembaga-

lembaga pendidikan agama seperti pondok pesantren. Pondok pesantren sudah 

mulai menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Meskipun 

penggunaannya tidak massif namun hal ini telah memberikan dampak yang 

siginifikan terhadap para santri atau siswa-siswi. Semenjak pondok pesantren 

mulai terbuka dengan pendidikan formal maka internet dan pendidikan umum 

secara alamiah juga menjadi kebutuhan santri sehingga sistem pembelajaran 
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tradisional sudah mulai ditinggalkan oleh beberapa pesantren khususnya di 

Bangkalan.  

Terbukanya pesantren menerima pendidikan formal dan bersamaan dengan 

perkembangan teknologi dan informasi ternyata diikuti dengan gairah masyarakat 

yang semakin terbuka untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Menurut 

pengasuh pondok pesantren Al-Hikam Bangkalan, kuantitas santri setiap tahunnya 

meningkat. Ia juga menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah santri adalah 

sebagai ungkapan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya akibat perubahan 

zaman yang semakin buruk bagi perkembangan generasi muda. 

Sehubungan dengan sebutan Madura sebagai Kota Santri, kiai ini juga 

menjelaskan bahwa hal itu ternyata berpengaruh pada banyaknya orang tua yang 

memasukkan anaknya ke pondok pesantren di Madura. Banyak orang tua yang 

bekerja di Surabaya tetap memilih Madura sebagai tempat anaknya belajar tentu 

dengan sistem pesantren dan sekolah umum. Sistem pesanren yang mulai 

berkembang tidak hanya dari segi keagamaannya saja secara tidak langsung 

menambah kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Saat ini jarang sekali 

ditemui santri yang eksklusif atau tertutup. Santri masa kini mulai terbuka pada 

perubahan jaman khususnya pada perkembangan teknologi meskipun hal itu 

belum diikuti dengan pengetahuan yang baik tentang teknologi dan dampaknya. 

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pesantren juga 

menyebabkan munculnya pesantren-pesantren baru di Bangkalan dan sekolah 

berbasis Islam seperti TK Al-quran dan sebagainya. Meskipun demkian, sekolah-

sekolah Islam Alquran juga menggunakan teknologi modern sehingga dari segi 

kuantitas minat keagamaan masyarakat Bangkalan meningkat namun dari segi 

kualitas religiusitas masyarakat justru menurun.  

Pesantren-pesantren yang berdiri di Bangkalan pada umumnya adalah 

pesantren yang menganut paham Ahlussunnah wa Al jama‟ah di bawah naungan 

Nahdlatul Ulama sesuai dengan kenyataan bahwa mayoritas masyarakat 

Bangkalan adalah warga Nahdliyin. Dari situ, penanaman paham Aswaja selalu di 

lakukan oleh pengasuh, seperti di Pondok Al Hikam Burneh Bangkalan. Dengan 

demikian tidak ada kekhawatiran para pengasuh dan guru-guru agama terhadap 

masuknya paham radikal dan paham lainnya yang tidak sesuai dengan pedoman 
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Aswaja. Pesantren ini bahkan berani mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan 

berbasis Teknologi Informasi. Kepada santri diberikan kesempatn untuk 

mengakses internet meskipun diawasi dengan ketat. 

 

4.6 Perkembangan Lanskap Kesenian  Masyarakat Bangkalan  

Kabupaten Bangkalan memiliki kekayaan kesenian tradisional yang amat 

banyak, beragam dan amat bernilai. Kekayaan kesenian tradisional yang terdapat 

di Kabupaten Bangkalan ini secara umum dibangun dari tiga unsur yaitu 

Animisme, Hinduisme dan Islam. Perkawinan dari ketiga unsur tersebut sangat 

dominan mewarnai kesenian  yang ada. Dalam perkembangannya kesenian yang 

benafaskan Islami ternyata lebih menonjol di Bangkalan. 

Keanekaragaman dan berbagai bentuk seni tradisional yang ada di 

Kabupaten Bangkalan menunjukkan betapa tinggi budaya yang dimiliki oleh 

Orang Madura. Kekayaan seni tradisional ini berisi nilai-nilai adiluhur yang 

berlandaskan nilai religius Islami dan diperkenalkan dari generasi ke generasi 

sebagai warisan Orang Madura. 

Kesenian tradisional Bangkalan ini adalah aset kekayaan budaya lokal yang 

dianggap mampu melindungi generasi muda Kabupaten Bangkalan dari pengaruh 

negatif globalisasi. Pengaruh budaya globalisasi yang mengalir deras dari media 

elektronik dan media cetak menyebabkan generasi muda kehilangan jati diri. 

Dengan kembali mendekatkan diri pada kesenian tradisional, generasi muda dapat 

tetap mempertahankan identitasnya sebagai bagian dari masyarakat Madura. 

Saat Suramadu diresmikan, banyak kekhawatiran yang muncul terhadap 

keberlangsungan kehidupan masyarakat Madura. Kekhawatiran ini bukanlah 

tanpa alasan. Beberapa penelitian pendahulu yang berhubungan dengan AMDAL 

(Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) pasca Jembatan Suramadu beroperasi 

menunjukkan beberapa indikator merah yang perlu diantisipasi pasca 

beroperasinya Jembatan Suramadu. 

Haryanto (2009) menyebut bahwa selepas jembatan Suramadu diresmikan, 

banyak pihak kini sudah berebut lahan di kawasan Bangkalan. Beberapa 

pembangunan di kawasan sisi pantai telah mengorbankan hutan mangrove yang 

berfungsi sebagai pagar daratan. Namun eksekusi lahan telah dilakukan sehingga 
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dapat berakibat pada erosi dan sedimentasi daratan. Akibatnya, di bibir pantai 

wilayah tersebut adalah hancurnya konservasi Bangkalan secara bermakna. 

Sulaisiyah (2017) menyatakan bahwa pembangunan jembatan Suramadu 

memberikan dampak yang kurang positif bagi masyarakat khususnya nelayan 

yang tinggal di sekitar jembatan Suramadu tersebut, terutama pada perubahan 

nilai-nilai sosial, adanya perubahan keterampilan yakni modifikasi alat tangkap, 

terganggunya rasa aman warga dan penurunan pendapatan rumah tangga nelayan. 

Sedangkan konstruksi pembangunan jembatan Suramadu tidak memberikan 

dampak apapun terhadap peningkatan jumlah kepemilikan sarana yang menunjang 

dalam mencari ikan di laut. 

Kajian-kajian sebelumnya di atas sedikit banyak telah menunjukkan pada 

masyarakat Madura pada umumnya dan masyarakat Bangkalan pada khususnya 

bahwa beroperasinya Suramadu pasti akan membawa dampak-dampak yang 

mengikuti. Beberapa dampak tersebut telah diteliti oleh dua peneliti di atas 

dengan perspektif yang berbeda seperti perspektif ekosistem (Haryanto, 2009), 

dan ekologi masyarakat (Sulaisiyah, 2017). Dalam kontekskesenian tradisional, 

dampak adanya Suramadu pada masyarakat Bangkalan  secara khusus belum 

terlalu serius untuk dikaji. Oleh sebab itu, maka Pusat Penelitian Pendidikan dan 

Budaya Madura LPPM Universitas Trunojoyo Madura berinisiatif melaksanakan 

penelitian secara komprehensif sesuai bidangnya, untuk menelusuri perubahan-

perubahan apakah yang berlaku pada Lanskap Budaya Masyarakat Bangkalan 

pasca diresmikannya jembatan Suramadu.  

Tujuan dari dituliskannya artikel ini selain untuk menyampaikan laporan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh  tim penelitian dari Pusat Penelitian 

Pendidikan dan Budaya Madura LPPM Universitas Trunojoyo Madura, juga 

untuk menyampaikan informasi terkait deskripsi kesenian yang ada di Madura. Di 

dalamnya juga terdapat penjelasan tentang perubahan Lanskap Budaya 

Masyarakat Kabupaten Bangkalan pasca diresmikannya jembatan Suramadu. 

Secara teoretis, penulisan artikel ini sangat penting karena memberi tambahan 

wawasan dalam terhadap kesenian tradisional yang ada di Bangkalan. Secara 

praktis, penelitian ini juga sangat penting karena dapat memberi masukan dan 
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arahan rancangan pembangunan yang seimbang yang bermanfaat bagi pemerintah 

daerah Bangkalan yang memperhatikan daya dukung budaya lokal. 

 

4.6.1 Kekayaan Kesenian Tradisional Masyarakat Kabupaten Bangkalan 

Secara garis besar jenis-jenis kesenian tradisional Madura dapat dibagi 

dalam empat kelompok. Dari masing-masing kelompok tersebut mempunyai 

anggota ksenian dengan bermacam jenis, tujuan maupun fungsi yang berbeda. 

 

4.6.1.1 Kelompok Seni Musik 

1) Sandur. Kesenian sandur 

yang sebelumnya 

bernama salabadhan 

merupakan salah satu 

bentuk kesenian 

tradisional masyarakat 

Bangkalan, Madura. 

Pemain sandur terdiri 

dari pengrawit atau 

pemusik, penyanyi dan penari yang disebut lenggek. Sandur dipergelarkan 

untuk mendukung kegiatan hajatan seperti pernikahan, khitanan, selamatan dan 

remoh. Remoh merupakan hajatan semacam arisan pada komunitas blater 

(tokoh yang berwibawa serta disegani) di Madura. Aremoh adalah suatu pesta 

yang diselenggarakan oleh masyarakat tertentu dan mampu, dengan rangkaian 

acara tetabuhan dan tarian tradisional. Inti acara sebenarnya adalah arisan 

berantai atau penggalangan dana, sedang sandur untuk daya tarik agar banyak 

orang yang datang. Seiring perkembangan zaman sandur mengalami banyak 

perubahan. Sandur pada masa kini lebih banyak dipakai untuk mendukung 

hajatan remoh. Ia menjadi simbol status sosial dan harga diri penyelenggara. 

Kesenian Sandur yang pada mulanya terdiri enam babak, saat ini hanya tinggal 

tiga babak. Yaitu dhing-gendhingan (musik pembuka), dhung-dhung (tarian 

untuk menyambut tamu) dan andongan (tamu undangan secara bergilir 

dipanggil untuk menari bersama lenggek). Penari sandur pada mulanya wanita, 
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dengan alasan-alasan tertentu akhirnya diganti laki-laki yang berdandan seperti 

wanita. Sukses tidaknya pergelaran sandur dapat dilihat dari pemain sandur, 

panitia acara remoh dan penonton. Keberadaan sandur dalam hajatan remoh 

selain sebagai hiburan juga sarana berlangsungnya sistem pembayaran utang 

piutang dalam arisan tersebut. Prosesnya berlangsung pada babak ketiga atau 

andongan, yang akan berlaku sampai tamu habis. Semakin banyak uang yang 

berhasil dikumpulkan maka gengsi si penyelenggara semakin tinggi. Fungsi 

sandur bagi tamu undangan (anggota remoh) adalah ajang gotong royong, 

kebersamaan, hiburan sekaligus prestisius. Bagi penonton (bukan tamu 

undangan) merupakan sarana hiburan dan ajang mencari nafkah bagi sebagian 

kecil orang (misal dengan berjualan makanan dan minuman). Kesenian Sandur 

di Bangkalan saat ini tinggal satu grup yaitu Sandur Sapo‟Angen. Hal ini 

disebabkan regenerasi pemain yang cukup sulit. Sangat jarang generasi muda 

yang tertarik untuk belajar sandur. 

2) Macapat. Tembang macapat adalah tembang (nyanyian) yang mula-mula 

dipakai sebagai media untuk memuji Allah SWT (pujian keagamaan) di surau-

surau sebelum dilaksanakan shalat wajib, tembang tersebut penuh sentuhan 

lembut dan membawa kesahduan jiwa. Selain berisi puji-pujian tembang 

tersebut juga berisi ajaran, anjuran 

serta ajakan untuk mencintai ilmu 

pengetahuan, ajaran untuk 

bersama-sama membenahi 

kerusakan moral dan budi pekerti, 

mencari hakekat kebenaran serta 

membentuk manusia 

berkepribadian dan berbudaya. 

Melalui tembang ini setiap manusia diketuk hatinya untuk lebih memahami dan 

mendalami makna hidup. Syair tembang macapat merupakan manivestasi 

hubungan manusia dengan alam, serta ketergantungan manusia kepada Sang 

Penguasa Alam Semesta.  

3) Saronén. Beberapa atraksi kesenian Bangkalan pengiring instrumen musiknya 

adalah Saronén. Musik ini adalah musik yang sangat komplek s dan serbaguna 
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yang mampu menghadirkan 

nuansa sesuai dengan 

kepentingannya. Walaupun 

musik Saronén adalah 

perpaduan dari beberapa alat 

musik, namun yang paling 

dominan adalah liuk-liukan alat tiup berupa kerucut sebagai alat musik utama, 

alat musik tersebut bernama Saronén. 

4) Hadrah. Hadrah adalah seni khas laki-laki. Dasarnya adalah qasidah yang 

merupakan dasar pelajaran penabuh dan penari sebelum mereka mulai 

memukul tambur datar (rebana 

atau rebbana) atau mulai gerak 

dasar dari koreografi di dalam 

posisi duduk (Ruddad) atau 

berdiri (Zaf). Qasidah dalam 

musik hadrah pada umumnya 

berasal dari kitab haddrah (atau 

Dewan Hadrah) Kitab Barzanji 

atau Kitab Diba’”. Seni musik hadrah selalu menampilkan lima penabuh 

rebana dan juga disertai jidur. Dari alat-alat itulah akan terdengar bunyi dan 

lagu yang memesona bagi para pendengarnya. Dan dari lima penabuh rebana, 

ada satu hadi (vocal) dan ada pula backing vokal. Istilah haddrah dan hadrah 

berasal dari bahasa Arab. Yaitu “hadir” atau “hadlir” yang mengacu kepada 

kehadiran di hadapan Allah. Haddrah kadang-kadang ditulis hadrah, tetapi 

ejaan yang pertama adalah ejaan Madura (Helena Bouvier : 214). Istilah 

ruddad mengaju sekaligus pada sahutan paduan suara kepada pemimpin 

pertunjukan yang juga penari-penyanyi, yaitu hadi, serta gerak tari yang 

menyertai paduan suara itu. Kesenian ini konon diciptakan oleh seorang ulama 

di madinah atau di mekkah.  Namun, Pigeaud tidak mencatat penyebaran 

kesenian ini sampai ke Madura. Namun, Sunario, ahli hadrah dari Sumenep 

tahun 1929 telah mengenal Hadrah, Samman, dan Gambus sejak muda. Di 

Sumenep pula, ada guru dari sumenep Zainal Arifin dan A. Bin Ta‟lab. Tokoh 

https://panoramabangkalan03.wordpress.com/2012/11/30/24/samsung-digital-camera-18/
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ini sering menciptakan lagu baru dan merekamnya di dalam kaset. Kreasinya 

ini kemudian ditiru oleh beberapa kelompok di sekitar Sumenep dan di luar 

Sumenep. Bahkan setiap Molod Nabbi (Maulid Nabi), setiap tahun selalu 

diadakan kompetisi hadrah antar semua kelompok hadrah di Sumenep yang 

kemudian dikompetisikan di Masjid Besar Sumenep. Di luar Sumenep sendiri, 

tepatnya di Kabupaten Bangkalan, jenis musik ini masih eksis terutama di 

Ponpes Syaichona Kholil Demangan atau di Lebak Bangkalan dan  di Dusun 

Keramat Ujung Piring Bangkalan. 

 

4.6.1.2 Kelompok Seni Gerak  

Masyarakat Bangkalan memiliki beberapa kesenian tradisional yang 

berhubungan dengan Seni Gerak atau yang biasa disebut seni tari. Beberapa tari-

tarian khas Bangkalan tersebut adalah Tari Pecut, Tari Moang Sangkal, Tari 

Topeng, Tari „Rampak Jidor‟, Tari  Tari „Bedoyo Djukenes.‟ 

1) Tari Pecut. Tari pecut 

merupakan sebuah tarian 

yang dilakukan secara 

massal oleh remaja putra dan 

putri dengan gerakan-

gerakan yang syarat dengan 

makna penghormatan 

terhadap tamu, masyarakat 

yang agamis, dan 

pencerminan manusia 

sebagai makhluk sosial. Tari pecut ini menggambarkan proses perjalanan hidup 

manusia yang didalamnya akan mendapatkan pengalaman hidup, sebagai 

penentu perilaku selanjutnya didalam menjalani kehidupan dimana pesan-

pesan yang yang terdapat pada tari pecut mengacu pada tingkah laku manusia 

itu sendiri terhadap sesama, alam semesta dan terhadap sang Pencipta yang 

menyimbolkan karakter masyarakat Madura yang berjiwa sosial tinggi 

terhadap sesama dan masyarakat yang agamis dalam segala segi kehidupannya. 

Tari pecut adalah sebuah bentuk tari yang merupakan satu kesatuan gerak tari, 

https://panoramabangkalan03.files.wordpress.com/2012/11/tari-pecut.jpg
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dimana keberadaan gerak tersebut saling terkait erat antara gerak yang satu 

mendukung gerak yang lainnya. Keseluruhan gerak tersebut melahirkan 

keutuhan makna dari pertunjukan tari pecut. Adapun gerak yang dilakukan 

sangat sederhana, hal ini merupakan salah satu ciri pertunjukan jenis tari rakyat 

yakni gerak tari yang sederhana, sebagian besar merupakan pengulangan gerak, 

tidak terlalu mementingkan keindahan dan yang diperlukan hanya tercapainya 

kehendak serta tujuan yang dimaksud. Tari pecut sebagai hasil kreasi seni 

budaya masyarakat Madura tidak lepas keberadaannya dengan tradisi karapan 

Sapi yang melatarbelakangi lahirnya tari pecut. Di Dalam tari pecut terdapat 

beberapa bentuk simbol berupa gerakan yang mempunyai arti yaitu: Gerak 

Tabur Bunga mempunyai makna menyambut tamu istimewa, Gerakan saat Doa 

mempunyai makna bahwa setiap sesuatu harus di awali degan doa kepada 

Tuhan sebagai cerminan masyarakat yang agamis, Tongghul Pecut maknanya 

orang Madura yang teguh pendirian, Gerak Onclang mempunyai makna setiap 

manusia yang saling membutuhkan, tolong menolong dan menghargai sesama 

sebagai ciri makhluk sosial, Gerak Tabangan mempunyai makna 

menggambarkan kesiapan manusia dalam menghadapi tantangan hidup, Gerak 

Mokol Sape mempunyai makna keharmonisan atau keselarasan dalam 

kehidupan dengan menjaga hubungan baik antara manusia, alam, dan Sang 

Pencipta, Gerak Kemenangan bermakna sebagai rasa ungkapan kebahagiaan 

dan rasa syukur kepada Tuhan.  

2) Tari Muang Sangkal 

adalah salah satu tarian 

tradisional masyarakat 

Madura yang dilakukan 

untuk ritual tolak bala 

atau menjauhkan dari 

mara bahaya. Tarian ini 

sering ditampilkan di 

berbagai acara seperti penyambutan tamu besar dan berbagai acara adat 

lainnya. Tari Muang Sangkal ini merupakan tarian tradisional yang sangat 

terkenal dan menjadi salah satu icon seni tradisional. Muang Sangkal ini 
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dilakukan oleh para penari wanita. Jumlah penari yang ditampilkan harus 

ganjil, bisa satu, tiga, lima dan seterusnya. Selain itu karena merupakan tarian 

yang terbilang sakral, penari yang ditampilkan harus dalam kondisi suci atau 

datang bulan. Dalam pertunjukannya, diawali dengan gerakan yang cepat, 

penari berjalan beriringan menuju panggung. Setalah itu dilanjutkan dengan 

gerakan yang lebih halus, penari menari sambil membawa cemong atau 

mangkuk kuningan yang berisi kembang beraneka macam dan menaburkannya 

dengan gerakan yang lembut dan indah. Gerakan tersebut tentunya diselaraskan 

dengan musik pengiring. 

3) Tari Topèng. 

Diceritakan bahwa 

Aryo Pragolbo 

penguasa di Arosbaya  

telah menyuruh kedua 

orang puteranya 

(Raden Pratanu dan 

Raden Pradoto) 

belajar memperdalam 

Agama Islam ke  

Sunan Kudus di Kudus. Kedua orang putera tersebut  tidak memiliki kesamaan 

karakter. Raden Pratanu benar-benar tidak menyia-nyiakan waktu. Sedangkan 

Pradoto, di siang hari ia belajar ilmu agama dan di malam hari sampai semalam 

suntuk menonton Wayang Orang. Raden Pradoto sangat terpengaruh dengan 

tokoh Baladewa.Menurutnya Baladewa yang perkasa tersebut bukan berada di 

pihak Korawa, Baladewa berada di pihak Pandawa. Itulah sebabnya topeng 

Baladewa di Bangkalan oleh Raden Pradoto diberi warna putih bukan merah 

seperti di Pulau Jawa, sebab walaupun keras hati Baladewa lembut dan baik.  

Bukan itu saja Baladewa dianggapnya bukan raja Mandura tetapi raja Madura. 

Demikianlah setiba di  Madura, Raden Pradoto lalu menciptakan Topeng 

Dalang. Semacam Wayang Orang tetapi memiliki hal yang nyata khususnya 

yang menyangkut Baladewa. Tokoh Baladewa dimasukkan ke dalam kelompok 

Pandawa dan topongnya tidak berwarna merah tapi putih dan Baladewa adalah 
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raja di Madura bukan raja Mandura sebagaimana di Jawa. Raden Pratanu 

kemudan diangkat sebagai raja di Arosbaya menggantikan ayahandanya, Aryo 

Pragolbo dan bergelar Panembahan Lemah-duwur. Pada acara pengangkatan 

Raden Pratanu tersebut,  pertunjukan perdana Topèng Dhâlâng ciptaan 

Pangeran Suhra dilakukan. Dengan demikian  muncullah Seni Budaya Baru di 

Bangkalan yang menyebar keseluruh Madura. Bersamaan dengan 

pengangkatan Raden Pratanu, Raden Pradoto kemudian diangkat menjadi 

adipati di Jhâmbringin (Jhâmbringin  ini sekarang sudah menjadi nama salah 

satu desa di wilayah kecamatan Proppo di Kabupaten Pamekasan) dan bergelar 

Pangeran Suhra. Tari Topèng Dhâlângpun juga kemudian di mainkan di tempat 

ini bahkan lebih dikenal masyarakat Pamekasan daripada masyarakat 

Bangkalan. Di Bangkalan, tari Tari Topèng Dhâlâng ini berevolusi menjadi 

tari-tari dalam bentuk lain seperti Tari Topèng Paténténg 

(https://www.liputan6.com/news/read/65198/tari-topeng-di-bangkalan-

terancam-punah) 

4) Tari ‘Rampak Jidor’ dan Tari ‘Bedoyo Djukenes. Tari Rampak Jidor yang 

seluruh penarinya para dara ini 

merupakan tari yang 

menggambarkan karakter orang 

madura yang sangat relegius. 

Seluruh gerak dan alunan irama 

nyanyian yang mengiringi tari ini 

mengungkapkan sikap 

dan  ekspresi sebuah puji-pujian, 

do‟a dan dzikir kepada Allah SWT.  Dzat Yang Maha Kuasa dan Maha 

Pemberi.  Adapun tari ‘bedoyo djukenes adalah sebuah tari yang menurut 

riwayat merupakan tari yang biasa digelar untuk menyambut kedatangan prabu 

Cakraningrat IV yang dikenal pula dengan Pangeran Sidingkap, salah satu dari 

raja-raja yang memerintah madura di masa lampau. Tari bedoyo djukenes ini 

merupakan tari yang mengandung maksud sebagai ekspresi ucapan selamat 

datang kepada prabu seraya memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk 

http://3.bp.blogspot.com/-vWYwP75WE7w/UMwdB1TaOlI/AAAAAAAAAHo/1yS_6V4KiDE/s1600/index.png
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memberikan perlindungan dan keselamatan kepada beliau dalam memimpin 

rakyat madura menuju rakyat yang sejahtera, adil dan makmur. 

 

4.6.1.3  Kelompok Seni Upacara Ritual 

1) Bah Hong. Seni Tari tradisi Bahhong ini berasal dari sebuah Desa Katol Barat 

Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Walaupun desa ini gersang tetapi 

desa ini kaya akan budaya yang perlu dikembangkan, salah satunya adalah 

kesenian Bah hong. Bah hong bersal dari kata “Bah” yang berarti manembah, 

berdoa, memuji dan kata “Hong” yang berarti Tuhan dalam istilah Hindu kuno. 

Jadi Bah hong bermakna memuji kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Kesenian 

ini merupakan kesenian yang lahir di jaman peralihan Hindu ke Islam. Hal ini 

dapat diketahui dari syair dan bentuk sesajen yang harus disajikan sebelum 

acara digelar. Syair lagu berisi pujian atau pemujaan orang-orang Hindu kuno. 

Salah satu yang unik dari kesenian ini adalah bahwa penyaji pujian Bahhong 

ini tidak boleh dilakukan oleh orang yang bukan keturunan langsung dari 

Bhuju' yang menciptakannya. Karena menurut mereka kalau hal tersebut 

dilakukan maka akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti 

kesurupan yang berkepanjangan bahkan gila. Di saat acara Bah hong ini 

dilaksanakan, penonton dilarang tertawa atau menertawai perilaku atau syair-

syair yang sulit dimengerti. Pemotretan juga dilarang karena akan berakibat 

hal-hal yang tidak dinginkan. Untuk memotret acara ini, perlu ijin dari 

pimpinan kelompok tetapi resiko ditanggung oleh pemotret. Pagelaran 

Bahhong ini terdiri dari 7 (tujuh) babak atau dalam istilah mereka disebut 

"Petto' Grabhagan". Ada salah satu babak yang menarik yaitu Grabhagan 

Pajuan (menari) dimana pada babak ini penonton yang berminat diperkenankan 

berdiri seraya memberi tanda selamat berupa uang yang diselipkan ditutup 

kepala atau saku pimpinan kelompok ini. Hal ini biasanya dilakukan oleh 

penonton yang mempunyai hajat atau keperluan. Uang yang diberikan pun 

bervariasi karena kelompok pujian. Sejak awal, kelompok pujian ini sangat 

dilarang untuk menentukan nilai atau harga dari pagelarannya.  
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4.6.1.4  Kelompok Seni Festival/Pertunjukan 

1) Kerapan Sapi. Perlombaan memacu sapi pertama kali diperkenalkan pada 

abad ke 15 (1561 M) pada masa pemerintahan Pangeran Katandur di keraton 

Sumenep. Permainan dan perlombaan ini tidak jauh dari kaitannya dengan 

kegiatan sehari-hari para petani, dalam arti permainan ini mem berikan 

motivasi kepada kewajiban petani terhadap sawah ladangnya dan disamping itu 

agar petani meningkatkan produksi ternak sapinya. Karapan Sapi adalah acara 

khas masyarakat Madura yang di gelar setiap tahun pada bulan Agustus atau 

September, dan akan di lombakan lagi pada final di akhir bulan September atau 

October. Pada Karapan Sapi ini, terdapat seorang joki dan 2 ekor sapi yang di 

paksa untuk berlari sekencang mungkin sampai garis finis. Joki tersebut berdiri 

menarik semacam kereta kayu dan mengendalikan gerak lari sapi. Panjang 

lintasan pacu kurang lebih 100 meter dan berlangsung dalam kurun waktu 10 

detik sampai 1 menit. Selain di perlombakan, karapan sapi juga merupakan 

ajang pesta rakyat dan tradisi yang prestis dan bisa mengangkat status sosial 

seseorang. Bagi mereka yang ingin mengikuti perlombaan karapan sapi, harus 

mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk melatih dan merawat sapi-sapi 

yang akan bertanding sebelumnya. Untuk membentuk tubuh sepasang sapi 

yang akan ikut karapan agar sehat dan kuat, dibutuhkan biaya hingga Rp4 juta 

per pasang sapi untuk makanan maupun pemeliharaan lainnya. Sapi karapan 

diberikan aneka jamu dan puluhan telur ayam per hari, terlebih-lebih 

menjelang diadu di arena karapan. Bagi masyarakat Madura, Kerapan 

dilaksanakan setelah sukses menuai hasil panen padi atau tembakau. Untuk 

saat ini, selain sebagai ajang yang membanggakan, kerapan sapi juga memiliki 

peran di berbagai bidang. Misal di bidang ekonomi, yaitu sebagai kesempatan 

bagi masyarakat untuk berjualan, peran magis religious; misal adanya 

perhitungan-perhitungan tertentu bagi pemilik sapi sebelum bertanding dan 

adanya mantra-mantra tertentu. Terdapat seorang 'dukun' yang akan 

'mengusahakan'nya. Pada setiap tim pasti memiliki seorang 'dukun' sebagai tim 

ahli untuk memenangkan perlombaan. Prosesi awal dari karapan sapi ini adalah 

dengan mengarak pasangan-pasangan sapi mengelilingi arena pacuan dengan 

diiringi gamelan Madura, yaitu Saronen. Babak pertama adalah penentuan 
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kelompok menang dan kelompok kalah. Babak kedua adalah penentuan juara 

kelompok kalah, sedang babak ketiga adalah penentuan juara kelompok 

menang. Piala Bergilir Presiden hanya diberikan pada juara kelompok menang 

4.6.1.5  Kelompok Seni Lukis 

1) Batik Tanjung Bumi. Batik Khas Madura yang juga terkenal dengan sebutan 

Batik Tanjung Bumi ini mempunyai seni corak dan motifnya yang 

menggambarkan aktifitas 

nelayan serta hewan hewan 

yang di temui saat melaut. 

Corak ini menggambarkan 

kehidupan sebagian warga 

Tanjung Bumi yang rata-rata 

seorang nelayan yang handal. 

Pembuatan batik tulis 

Tanjung Bumi yang menjadi 

Batik Khas Madura ini dikerjakan oleh para perempuan istri seorang nelayan 

yang disetiap goresannya mengandung makna kesetiaan sang istri terhadap 

suaminya. Goresan goresan Batik khas Madura Tanjung Bumi tersebut 

menyimpan kerinduan seorang istri saat di tinggal suaminya melakukan 

aktifitas pekerjaannya yang menjadi nelayan. Batik khas Madura ini di 

kerjakan secara turun temurun oleh masyarakat Tanjung Bumi Madura. 

Pengejaan pembuatan batik dikerjakan saat mereka senggang dikala menanti 

sang suami pulang kerja. Oleh karena itu, pembuatan Batik Tanjung Bumi 

Khas Madura ini memakan waktu yang cukup lama dan sudah tentunya 

memiliki harga yang mahal juga. Di dalam Batik khas Madura Tanjung bumi 

ini terkandung doa seorang istri untuk keselamatan sang suami dalam bekerja 

sebagai nelayan. 

 

4.6.1.6  Kelompok Seni Ukir 

1) Ukiran Madura antara lain 

dapat dikenali dari ciri-ciri 

penampilannya yang lugas/ 
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sederhana, kasar/ gagah, menonjol/ merangsang, gemuk/ besar. Warna-warna 

yang banyak dipakai adalah merah (merah tua), hitam, putih, kuning (dan 

brons), hijau, biru. Dapat dikatakan ukiran Madura, bersifat tradisional sebab 

pengalihan ketrampilan ini secara turun-temurun dan masih selalu 

mempertahankan teknik, bentuk maupun motif yang mereka terima secara 

turun-temurun pula. Sejak kapan masyarakat Madura mulai mengukir, tidak 

diketahui dengan pasti. Sekurang-kurangnya sejak masa kejayaan kerajaan 

Singasari-Majapahit di Jawa Timur (sejak ± abad ke-I3) sudah ada ukiran-

ukiran relief gaya klasik yang indah sekali dan mendapat pengaruh budaya 

Hindu/Buddha sangat kuat. Pengaruh luar seperti Cina, Timur Tengah, Eropa, 

bertubi-tubi merasuk seni ukir Madura. Semua pengaruh itu jelas 

meninggalkan jejaknya yang diterima oleh seniman Madura secara selektif 

tanpa mengancam kelestarian seni ukir Madura sendiri. Hasilnya yang kita 

lihat sekarang adalah motif yang kaya akan variasi dicerna dalam gaya, watak 

dan keperluan Madura sehingga bobot seninya justru bertambah. Dari 

kekayaan ragam hias (motif) yang beraneka rupa dapat kita kaji berapa reseptif 

dan luwesnya budaya Madura yang tampaknya kaku itu seperti: Tetumbuhan, 

terutama sulur gelung (“janggoleng”) yang diguna¬kan juga untuk 

menggayakan kepala kala, manusia atau hewan dalam sulur-sulur; bunga-

bunga dan buahan, Binatang, baik yang natural maupun super-natural seperti 

kuda, ular naga, burung phunix, burung merak, singa, kijang dan masih banyak 

lagi, Motif bingkai, biasanya geometris, Benda-benda alam, baik naturalistis 

maupun simbolis seperti surya, cakra, gunung, laut, awan, kilat, Senjata, seperti 

keris, pedang, tombak, clurit, tameng, pecut dan lain-lain, Huruf-huruf Arab 

yang digayakan (Kaligrafi), Motif mahkota, piala, paying, Wayang dan sedikit 

orang dan lain-lain. Secara garis besar ukiran Madura ada empat macam, 

yakni: “dalessan“, yakni kombinasi torehan dan cekungan; “lapadan“, relief 

dengan dasar yang rata; “karawangan“, ukiran tembus; “karangkangan“, 

tembus dan bertumpang-tindih sehingga lebih bersifat tiga dimensi. Barang-

barang yang diukir atau dihias dengan ukiran meliputi hampir segala benda 

yang layak diukir seperti: Bangunan, rumah ibadah, istana, rumah tinggal 

biasa, cungkup makam dengan perlengkapannya seperti pintu, langit-langit, 
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angin-angin, tiang, dinding, gerbang, mimbar, tempat tidur, mebeler, 

perbingkaian, bingkai cermin, mimbar. Perlengkapan kesenian, perancah 

gamelan, berbagai topeng, pa¬kaian tari dan lain-lain. Peralatan transportasi, 

dokar, gerobag, perahu, gerobag sate, pikulan. Nisan-nisan kubur, seperti pada 

pemakaman di Arosbaya, dikompleks Mesjid Raya Bangkalan, pemakaman 

Asta Tenggi Sumenep, pemakaman Ratu Ebu Sampang dan lain sebagainya 

yang diukir sangat rumit dan indah. Peralatan karapan sapi, “kleles”, pakaian 

lembu karapan dan lain-lain. Benda-benda kesenangan, sangkar burung, 

sangkar bekisar, tangkai dan sarang keris atau senjata tajam lainnya, tongkat, 

pipa rokok. Benda-benda perhiasan: hiasan rambut, gelang kaki (“binggel”) 

hingga alas kaki (kelompen). 

 

4.6.2 Lanskap Kesenian Tradisional di Kabupaten Bangkalan Pasca 

Beroperasinya Suramadu 

Diresmikannya Suramadu tidak dipungkiri sedikit banyak membawa 

perubahan pada atmosfer sosial. Gejala kapitalisme dan individualisme telah 

mulai muncul meskipun tidak terlalu mencolok. Muncul kelompok baru dalam 

masyarakat Bangkalan yang diyakini akan menentukan perkembangan 

kebudayaan Bangkalan di maasa datang, yaitu kelompok para pemilik modal. 

Kelompok ini mulai terlihat dengan ditandai mulai berdirinya gedung-gedung 

baru sepanjang jalan akses Suramadu bentang Bangkalan.  

Demikian pula dalam perkembangan kehidupan seni tradisional yang ada 

di Bangkalan. Beroperasinya Suramadu sedikit banyak merubah lanskap salah 

satu dari unsur-unsur kebudayaan ini. 

 

4.6.2.1 Munculnya Perbedaan Orientasi Pementasan Seni  

Dua orang informan peneliti yang merupakan seniman di Bangkalan 

menyatakan bahwa Suramadu memang memberikan kontrubusi terhadap 

perkembangan kesenian di Bangkalan. Perkembangan ini tidak dalam bentuk 

aspek-aspek yang berhubungan dengan unsur-unsur internal seni, seperti gerak, 

suara, dan visual, atau filosofi yang terkandung di dalamnya, namun pengaruh ini 
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lebih kepada orientasi terkait pembuatan dan tujuan dari dibuatnya sebuah produk 

seni.  

Dua informan menyebutkan bahwa  perubahan-perubahan yang ada baik 

yang berupa kuantitas atau kualitas seluruhnya berada pada fase bagaimana  para 

individu seniman menyesuaikan diri seni tradisional yang bersifat klasik dengan 

keberadaan Suramadu yang bersifat modern. Orientasi ini kemudian berujung 

pada sebuah tujuan yang lumrah ada dimasa kini yaitu income. Seni Bangkalan 

ketika dipentaskan tidak semata-mata untuk seni itu sendiri, namun diharapkan 

dapat meraih hal lain yaitu peningkatan pendapatan.   

Informan menyebutkan, jika dulu seseorang menekuni seni atau 

mengambil jurusan seni adalah semata-mata karena panggilan hati, namun kini 

banyak siswa setelah lulus dari SMA, pergi ke Surabaya mengambil jurusan seni 

karena adanya gesekan antarsiswa. Gesekan ini dimaknai sebagai persaingan 

dalam mencari lahan nafkah. Bahwa dengan berkuliah di Surabaya, selain karena 

di Madura belum ada Prodi Seni, mereka melakukannya untuk mencari 

differensiasi (unsur pembeda) sehingga mereka kelak dapat berkompetisi dalam 

bidang seni sekembalinya kelak mereka ke Bangkalan.  

 

4.6.2.2  Kendala Yang di Hadapi Kesenian Tradisional Bangkalan Pasca 

Suramadu Berperasi 

Ada satu catatan menarik dari informan penelitian, bahwa di satu sisi, 

Suramadu memberi kesempatan adanya percepatan informasi terkait trend yang 

berhubungan dengan seni yang mengiringi proses keluar masuknya masyarakat 

Madura dari dan ke Bangkalan. Di sisi lain, ada pengurangan perhatian yang 

diterima oleh para seniman yang ada di Bangkalan. Memang, secara kuantitas, 

jumlah komunitas seniman yang berkunjung ke Bangkalan untuk melakukan 

diskusi dan tukar pikiran pasca Suramadu diresmikan makin meningkat. Namun 

jika dipersentase dari rata-rata seniman yang masuk ke Madura, persentasi 

kunjungan ke Bangkalan tidaklah tinggi bahkan cenderung rendah.  

Dulunya, setiap seniman yang bermaksud ke Surabaya (yaitu seniman-

seniman dari Sampang, Pamekasan dan Sumenep), atau seniman dari Surabaya 

bermaksud ke Madura, mereka wajib melewati Bangkalan dan mampir di 
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Bangkalan. Bangkalan pada saat itu selalu menjadi tujuan pertama dari kunjungan 

mereka. Setelah Suramadu berperasi, dengan jumlah kelompok seni yang 

bertambah, seniman-seniman ini jarang sekali mampir ke Bangkalan.  

Jika seniman dari Sampang, Pamekasan dan Sumenep bermaksud ke 

Surabaya, mereka melewati Tangkel dan langsung ke Surabaya. Pun demikian 

yang dari Surabaya. Setelah mereka melewati Suramadu, mereka langsung 

berangkat ke Timur melewati Tangkel tanpa terlebih dahulu mampir ke 

Bangakalan. Bangkalan seakan-akan menjadi jalan tembus saja, yang dapat dilalui 

tetapi tidak di hampiri. Informan penelitian dari Komunitas Masyarakat Lumpur 

bahkan mengatakan setelah Suramadu diresmikan, tidak lagi ada lagi kunjungan 

oleh kelompok-kelompok seni dari Sampang, Pamekasan, dan Sumenep ke 

komunitas mereka karena mereka lebih suka berkunjung ke Surabaya dengan 

melewati  Tangkel langsung menuju Suramadu.   

 

4.6.2.3  Kesenian Tradissional Yang Berkembang di Bangkalan Pasca 

Suramadu Beroperasi 

Secara umum semua sanggar atau yang berkaitan dengan seni memiliki 

karakter tersendiri, karakter secara umum yang ada di seni tersebut yaitu ke arifan 

lokal, pelan namun tegas. Jika seni itu terbangun dari irama, maka irama yang 

disajikan yaitu nongkak.  Perbedaannya dapat di temukan dari segi musik atau 

notasi. Kesenian Bangkalan dalam segi lagu lebih cenderung menggunakan –do, 

sedangkan daerah lain seperti Banyuwangi –la. Seni di Bangkalan mempunyai  

pesona yang angkuh, angkuh bukan berarti jahat tetapi memiliki gerakan yang 

luar biasa yang bisa membuat penonton kagum, musiknya yang bisa membuat 

penonton cetar sehingga seakan-akan menarik untuk didengarkan, ibarat orang 

yang ngantuk ketika mendengar musik yang berasal dari seni Bangkalan maka 

rasa ngantuk tersebut bisa hilang.  

Adapun dalam konteks tari, penarinya adalah laki-laki yang  gagah  dan 

berotot yang tidak terlepas dari estetika rasa dan  raga. Ini berbeda dengan  yang 

ada di Sumenep  yang tetap mengedepankan santun, menimbulkan tatakrama yang 

baik dan ramah yang bergaya mataraman.  
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Terkait seni patung, sebelum dan sesudah Suramadu diresmikan tidak 

mengalami perkembangan. Kesenian ini tetap kurang popoler. Menurut para 

informan, seni patung kurang populer karena di Bangkalan, kultur agamis atau 

keyakinan yang ada di Bangkalan dipegang demikian kuat.  Kesenian ini 

sebenarnya ada namun tidak terlalu di tampakkan karena kontras dengan agama 

Islam yang dianut mayoritas orang Bangkalan.  

Filosofi seni yang ada di Bangkalan pasca Suramadu berperasi secara 

umum tetap berorientasi pada kearifan lokal yang tahu pada Sang Pencipta. 

Misalnya pada tari Balandaran yang dianalogikan sebagai tiang, yang merupakan 

central dari suatu bangunan. Tanpa tiang yang kuat, bangunan akan roboh. Dalam 

konteks manusia, tiang itu adalah kepercayaan pada Sang Kholik. Tanpa itu, 

manusia akan runtuh hidupnya. Filosofi kesenian Bangkalan lebih cenderung 

mengajak ke Tuntunan dan tontonan. Waktu dulu, filosofinya merujuk pada 

tatanan (keindahan) dan tuntunan (nilai/ajaran moral). Adapun tontonan (unsur 

hiburan) itu lebih cenderung di nomor duakan. Pasca Suramadu Beroperasi, unsur 

tontonan menjadi berimbang (bahkan lebih) atau dengan kata lain tontonan 

disajikan dengan porsi yang sama (atau lebih) dengan tatanan dan tuntunan.  

Persebaran kesenian di Bangkalan tidak merata. Sejarah 

pengembangannyapun juga kurang tercatat dengan baik. Informan-informan 

penelitian ketika ditanya terkait sejarah kesenian Bangkalan, kompak mengatakan 

bahwa mereka kurang begitu paham akan hal ini. Mereka meyakini bahwa 

pergerakan kesenian di Bangkalan berawal dari adanya kelompok-kelompok seni 

yang terbentuk di masa lalu. Namun mereka kurang begitu paham sejarah 

kelompok-kelompok ini beserta siapa saja anggota-anggota yang aktif di 

dalamnya di masa lalu. Para informan ini menyatakan bahwa mereka merupakan 

seniman dari generasi kesekian yang disebabkan karena kurangnya dokumentasi 

akan kegiatan kesenian di Madura, mereka buta akan sejarah kesenian mereka. 

Menurut mereka, dokumentasi sejarah kesenian adalah salah satu hal yang 

menjadi kelemahan kesenian tradisional di Bangkalan. 

Berdasarkan hasil interview terhadap informan penelitian, didapati 

kenyataan bahwa ada sedikit perbedaan jenis-jenis seni yang berkembang di 

Bangkalan sebelum dan setelah Suramadu beroperasi. Pasca Suramadu di 
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resmikan, kesenian Bangkalan yang memiliki corak khas kerakyatan, berkembang 

tidak secara keseluruhan. Ada yang menonjol karena sering dipertunjukkan, dan 

ada yang tidak. Dengan demikian, jenis-jenis kesenian Bangkalan yang 

ditampilkan di bagian sebelumnya artikel ini tidak semuanya dapat dengan mudah 

kita lihat dewasa ini. Adapun kesenian tradisional yang masih tetap eksis dewasa 

ini di Bangkalan adalah  Hong Bahong. Adapula seni kerakyatan seperti Sandur 

yang melibatkan seni gerak, rupa, musik. Vokal Sandur Bangkalan tidak ada yang 

menyamai karena melengking dan di lakukan oleh seorang laki-laki. Selain itu ada 

juga tari-tarian yang bernama Tanja‟an dan Tangdheng yang tidak disebutkan di 

bagian depan artikel ini. Adapun dari segi alat musik, ada music khas Bangkalan 

yang menjadi trend yaitu  Tuk-Tuk. Seni musik Islami juga banyak ditemui 

seperti banddan hadrah, teater yang ada di komunitas masyarakat lumpur, seni 

lukis kinari, dan seni ukir. 

Demikian pula perkembangannya. Di daerah-daerah pinggiran, seni-seni 

tradisional didukung oleh masyarakat desa dalam bentuk kelompok-kelompok 

seni mandiri. Di pusat kota Bangkalan, kesenian-kesenian ini dikembangkan oleh 

sanggar-sanggar yang dikelola secara swadaya. Sanggar kesenian lukis dapat di 

jumpai di depan Manunggal Bangkalan. Seni teater dapat di temukan di depan 

Kemayoran (Komunitas Lumpus). Untuk seni tari ada di taman Paseban antara 

lain sanggar Maharani. Sanggar Kenari yaitu seni lukis. Sanggar Tarara 

menggeluti berapa tari. Sanggar sanggar ini sebagian besar kondisinya labil dan 

sangat bergantung pada kondisi politik Bangkalan yang sangat cair dan mudah 

berubah.  

 

4.6.2.4  Persepsi Masyarakat Terhadap Kesenian Tradisional Bangkalan 

Pasca Suramadu Beroperasi 

Menurut para informan, masa keemasan kesenian Bangkalan di mulai pada 

era Bapak Usmani pada tahun 70-80an. Pada masa itu, kesenian Bangkalan 

mencapai prstasi hingga ke tingkat Provinsi. Pada masa sekarang, yaitu setelah 

Suramadu diresmikan beroperasi, kesenian Bangkalan masuk pada era keemasan 

yang kedua. Pada masa sekarang, kesenian Bangkalan mendapat prestasi yang 
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bagus karena dapat mencapai level nasional seperti yang didapat oleh sanggar 

Tarara. 

Persepsi masyarakat Bangkalan terkait seni sangatlah unik. Dahulu kala 

masyarakat memandang seni sebagai sesuatu yang menakjubkan dan menjadi 

barang yang berkualitas sehingga digemari masyarakat, meskipun ada pula 

masyarakat Bangkalan yang menentangnya karena diangap tidak halal. Di era 

setelah Suramadu beroperasi,  masyarakat Bangaklan sebenarnya tetap  menyukai 

kesenian, hanya saja mereka memungkirinya. Menurut para informan, sejatinya 

seni itu abadi. Waktu dalam kandungan, orang Bangkalan sebenarnya telah 

berseni. Setelah lahir, mereka mengenakan baju yang memiliki kancing. Mereka 

menyukainya padahal tanpa sadar kancing tersebut adalah sebuah seni. Bajupun 

juga berwarna-warni seperti warna-warna yang ada pada Batik. Inipun juga 

sebuah seni. Mereka baru menolak seni jika hal ini berkaitan dangan  finansial. 

Dengan kata lain, masyarakat Bangkalan kurang menyukai seni yang membuat 

mereka mengeluarkan uang. 

Adapun dukungan dari PEMDA Bangkalan terhadap kesenian setelah 

Suramadu beroperasi, para informan mengatakan bahwa PEMDA Bangkalan 

belum memberikan dukungan penuh pada pengembangan kesenian di Bangkalan. 

Itu artinya, ada maupun tidak adanya Suramadu, sikap PEMDA Bangkalan 

terhadap kesenian masih tetap sama yaitu setengah-setengah atau meminjam 

istilah dari informan “hanya sebatas eceran.” Eceran disini diartikan, PEMDA 

akan memberikan dukungan finansiala jika ada satu sanggar ketika mengadakan 

kegiatan mengajukan proposal. Dana yang tersediapun juga sekedarnya. Tidak ada 

alokasi dana tetap dari PEMDA untuk pengembangan kesenian di Bangkalan. 

Jikapun ada, dana itu sulit sampai hingga ke sanggar. Salah satu informan bahkan 

mengeatakan bahwa aia hingga saat ini belum menerima dana yang berupa uang 

dari PEMDA Bangkalan. 

Dengan adanya Suramadu, kesenian asli Bangkalan sangat nampak sekali 

dan semakin maju. Salah satu yang menonjol kemajuannya adalah seni sekaligus 

bisnis kuliner seperti Bebek Sinjay yang semakin lama semakin ramai dan 

mengundang masyarakat lain mengikuti jejak yanag sama yaitu berbisnis seni 

kuliner bebek.  Dalam konteks kesenian tari, Suramadu juga berimbas pada 
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bertambahnya pesanan untuk pentas. Namun bagi seni lain seperti seni lukis dan 

sandiwara, adanya Suramadu tidak memberikan efek apapun bagi seniman yang 

ada di Bangkalan khususnya bagi penderi Komunitas Lumpur.  

Adapun terkait dukungan dari generasi muda, para informan membenarkan 

bahwa generasi muda sudah mulai melihat kesenian sebagai sebuah alternatif 

kegiatan yang positif. Kuantitas generasi muda Bangkalan yang ikut dalam 

kesenian semakin bertambah. Ini ditunjukkan dari makin banyaknya generasi 

muda yang bergabung dengan sanggar-sanggar yang ada di Bangkalan. Meskipun 

demikian, pertambahan ini oleh seorang informan dianggap wajar saja.. Tanpa 

adanya Suramadupun, seiring waktu yang dibarengi pula dengan bertambahnya 

penduduk Bangkalan, jumlah masyarakat yang bergabung dalam sebuah kesenian 

pasti akan bertambah. 

Adanya Suramadu menurut para informan memberikan perubahan pada 

tampilan kesenian khususnya yang berhubungan dengan kostum pada saat tampil. 

Adana Suramadu membuat kabar tentang trend pentas dapat diterima dengan 

cepat. Dengan adanya kabar ini, kostum pentas berbagai kesenian ikut pula 

menyesuaikan diri. Ini dilakukan agar pentas dapat menyesuaikan diri dengan 

jaman.   

 Adanya Suramadu ternyata tidak menarik minat masyarakat Bangkalan 

untuk mendirikan/menambah jumlah sanggar yang ada. Hanya saja, seiring 

dengan waktu yang terus berjalan, ukuran (luas) sanggar makin bertambah dengan 

diiringi bertambahnya alat yang dimiliki sanggar tersebut. 

 Suramadu disebutkan para informan memiliki andil dari munculnya variasi 

baru dari seni-seni yang ada di Bangkalan. Seni-seni inipin juga dipentaskan 

dalam berbagai bentuk peragaan. Salah satunya adalah kirab budaya. Terkait 

adanya kirab budaya, informan memastikan bahwa diadakannya acara ini di 

Bangkalan bukan disebabkan karena adanya Suramadu, namun karena mendapat 

pengaruh dari adanya Jember Fashion Carnival.  

 

4.6.2.5 Harapan Akan Perubahan Terhadap Kondisi Kesenian di Bangkalan 

 Tidak dipungkiri, para informan berharap banyak pada perkembangan 

kesenian di Bangkalan. Kesenian di Bangkalan sangat layak untuk dikembangkan 
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karena hal tersebut juga akan berkontribusi pada perekonomian Bangkalan. 

Semisal, dengan adanya acara-acara kesenian ini, akan banyak orang dari luar 

yang datang ke Bangkalan. Dengan demikian, orang Bangkalanpun bisa berniaga 

untuk menyambut para pendatang tersebut.   

Tanggungjawan mengembangkan kesenian ini berada pada Pemerintah 

Daerah.  Oleh informan, pihak inilah yang paling menentukan jalannya 

perkembangan kesenian Bangkaln karena memiliki banyak perangkat untuk 

mengembangkannya, salah satunya adalah melalui Perda dan dana yang dikelola 

mereka. Kelompok-kelompok seniman hanyalah pendukung yang melaksanakan 

kegiatan keseian secara teknis. Jika PEMDA mendukung, para seniman yang 

tergabung dalam kelompok-kelompok kesenian parti akan bersemangat untuk 

maju.  

Seni-seni yang prospektif untuk dikembangkan di Bangkalan sebenarnya 

banyak,  seni tari, seni lukis kemudian seni-seni lainnya yang bersifat tradisional. 

Pengembangan seni-seni ini tentu saja adalah dalam rangka menyejahterakan 

rakyat dan meningkatkan pendapatan asli daerah.  Diujung interview, para 

informan ini menyatakan bahwa semua seni yang ada di Bangkalan  dapat 

dikembangkan tapi dengan syarat, kesenian-krsenian tersebut haruslah memiliki 

nilai kearifan lokal. 

 

4.7 Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan Masyarakat Bangkalan  

Dalam waktu yang sangat lama dan panjang, masyarakat Bangkalan 

terkotak-kotak menjadi golongan-golongan seperti: 1) Priyayi (parjâji) dan 2) Non 

Priyayi (Pedagang, Rakyat Jelata). Lapisan Priyai  muncul di jaman feodal, jaman 

kolonial yang terdiri dari  pegawai Pemerintah  Kolonial. Istilah priyayi ini 

ditetapkan untuk semua personel di kepegawaian sipil, hukum pengadilan agama, 

pendidikan, kesehatan, dan departemen-departemen  penjualan candu dan 

pegawai-pegawai ke bawah sampai sekretaris, petugas ronda atau patrol pengawas 

keamanan wilayah. Semuanya sebutan priyayi ini ditetapkan dengan surat resmi. 

Dengan demikian, secara tidak langsung surat itu menyatakan bahwa priyayi 

adalah semua  pejabat di atas tingkat desa. Mereka muncul dari golongan-

golongana yang sudah ada. Tetapi karena kesempatan kaum bangsawan lebih 
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besar untuk menjadi priyayi, maka kaum priyayi tersebut bagian terbesar dari 

golongan bangsawan. 

Sejalan dengan adanya perubahan pemerintahan Bangkalan dari semula 

berbentuk kadipaten dengan tata kelola feodal, menjadi kabupaten dengan tata 

kelola yang lebih modern, dua lapisan ini makin lama makin menghilang. 

Masyarakat Bangkalan masih terap memiliki layer, namun keberadaan layer ini 

semata-mata tidak didasarkan pada darah kebangsawanan, namun kepada peran 

mereka dalam masyarakat serta kekayaannya. 

Selain dari dua strata sosial tersebut, masyarakat Bangkalan juga memiliki 

banyak sekali organisasi masyarakat. Organisasi dalam masyarakat Bangkalan 

yang telah membudaya  antara lain: Bersifat temporer  ritual seperti: panitia  

Rokat, panitia Molodhan, dll. Bersifat rekreasi  seperti panitia seni  pertunjukan, 

panitia festival budaya, dll. Bersifat gotong–royong seperti: panitia pembangunan 

desa dan masjid, rukun kematian, dan pengelola panti  asuhan  

Ada juga organisasi yang bersifat kebangsaan dan serius seperti Serikat 

Dagang Islam (SDI) yang sebuah organisasi dagang (pada jaman dahulu) yang 

berlandaskan pada hukum Islam. Peminatnya tidak terlalu banyak di Bangkalan. 

Selain SDI, ada juga organisasi keagamaan juga banyak dijumpai  seperti: 1) 

Muhammadiyah, 2) Nahdlatul Ulama, 3) Syi‟ah, 4) dan Ahmadiyah yang muncul 

dengan tidak terbuka. 

Adapula organisasi yang merupakan cabang dari organisasi keagamaan 

yang disebut  Tarikat. Organisasi ini berhubungan dengan apa yang disebut 

sebagai Tasawuf, di Bangkalan. Di Bangkalan, Tarikat dengan penganut terbesar 

adalah Tarikat Qadariyah Sufi besar yang bernama Syekh Abdul Kadir Jaelani, 

disusul kemudian tarikat Naqsabandiyah dan Tarikat Tijaniyah  

 

4.7.1 Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan Masyarakat Bangkalan 

Pasca Suramadu Beroperasi 

Seorang tokoh organisasi masyarakat dari Muhammadiyah, H. Tamar 

Djaja, menyatakan keberadaan Suramadu sangat membantu lancarnya transportasi 

dari Madura ke Jawa dan sebaliknya. Saat masih harus menggunakan kapal laut, 

biaya transportasi sangat mahal sehingga mengganggu kelancaran dakwah 
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Muhammadiyah di luar Madura. Saat ini ormas yang menjadi mayoritas afiliasi 

masyarakat Pulau Madura adalah NU dan Muhammadiyah. Ini tidak 

mengherankan karena kedua ormas ini  berdiri sebelum dibentuknya negara 

Indonesia. Ormas lain sebenarnya beberapa sudah ada akan tetapi masih belum 

begitu menampakkan jati dirinya. Ia mengatakan “ormas yang diakui dari dulu 

adalah NU dan Muhammdiyah”.  

Pasca dibangunnya Jembatan Suramadu, beberapa ormas selain NU dan 

Muhammadiyah semakin berani melakukan ekspansi ke Madura misalnya FPI 

(Front Pembela Islam), LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) dan HTI 

(Hizbut Tahrir Indonesia). Di Bangkalan, ormas seperti FPI berbeda dengan yang 

berada di pusat karena pengurus dan anggota FPI Bangkalan berasal dari golongan 

NU, Muhammdiyah dan ormas lainnya. Ia berpendapat ini bukan masalah 

sepanjang ormas tersebut masih berpedoman kepada amar ma’ruf nahi munkar. 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia, pada dasarnya dilarang di Indonesia akan 

tetapi masih berkembang di Kabupaten Bangkalan meskipun gerakannya 

melambat. Hizbut Tahri Indonesia (HTI) juga sempat ada di Kabupaten 

Bangkalan namun setelah adanya pembubaran ormas ini sudah tidak 

menampakkan jati dirinya walaupun sebenarnya masih ada.  

Ia menjelaskan Prof. Mahfud MD dan Kapolri sudah menjelaskan bahwa 

NU dan Muhammdiyah memiliki pengaruh besar dalam menopang kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Kedua ormas itu menpunyai pahlawan nasional yang 

sekaligus pendiri NKRI. Ia berpendapat pengaruh ormas selain NU dan 

Muhammadiyah sebenarnya tergantung sikap masyarakat. Bila penanaman nilai-

nilai sebuah ormas telah mengakar cukup kuat maka otomatis masyarakat tidak 

mudah terpengaruh dan akan muncul sikap tenggang rasa,  menjaga toleransi antar 

ormas.  

Strategi untuk menjaga keharmonisan ormas dari antar golongan ternyata 

ada forumnya tersendiri, seperti yang pernah diadakan oleh Polres Bangkalan 

dengan mengundang tokoh penting dari golongan ormas untuk berdiskusi supaya 

tetap menjalin hubungan baik. Ormas tersebut antara lain: NU, Muhammadiyah, 

FPI, LDII serta tokoh keagamaan yang berasal dari desa. Tokoh muda ini menilai 

mulai ada perubahan terutama mengenai tradisi masyarakat Bangkalan yang dulu 
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kerap diselenggarakan seperti rokat tase’ dan tradisi lainnya kini sudah mulai 

luntur. 

Muhammadiyah memiliki strategi tersendiri dalam menjaga ormasnya 

supaya tidak terpengaruh dengan ormas lain yakni: 1) selalu berpedoman pada 

amar ma’ruf nahi munkar, 2) mengadakan pengajian majlis di desa, kecamatan 

dan setersunya secara periodic (seminggu, sebulan bahkan enam bulan) yang 

dilaksanakan secara bergilir, 3) selalu mengedepankan husnudzon. Jika ada ormas 

ingin kenal lebih jauh atau bergabung dengan Muhammadiyah maka akan 

diterima dengan tangan terbuka. 

Tokoh muda Nahdlatul Ulama, KH. Agus Ramdlani, SH, MH yang 

ditemui dalam kesempatan wawancara yang lain mengungkapkan bahwa 

organisasi masyarakat sebelum dibangunnya Jembatan Suramadu masih kental 

dengan organisasi yang tradisional dan perkembangannya masih tergolong lambat. 

Masyarakat Madura khususnya masyarakat desa umumnya belum mengenal 

makna ormas. Mayoritas mereka mengatakan bahwa agama masyarakat Madura 

bukan Islam melainkan NU. Jika tidak demikian maka tergolong kafir dan 

masyarakat lalu tidak memperlakukan mereka dengan baik. Hal ini menjadi tugas 

bersama para tokoh ormas untuk memberikan pemahaman yang benar pada 

masyarakat Madura yang memang masih awam tersebut. 

Senada dengan pendapat yang dikemukakan tokoh Muhammadiyah, KH. 

Agus menyatakan pasca Suramadu mulai muncul ormas baru antara lain FPI, 

LDII dan HTI. Di Bangkalan FPI merupakan ormas gabungan. Ia diketuai oleh 

anggota NU. LDII Bangkalan berada di Junok. Sebenarnya ormas ini illegal 

namun masih ada. Keberadaanya dibuktikan dengan pendirian masjid dan kajian 

setiap minggu di mana orang yang datang sebenarnya bukan orang Madura tapi 

dari luar Madura yang meramaikan masjid terkait dengan agenda majlis. HTI 

sudah dibubarkan namun keberadaanya masih ada meskipun seolah tidak nampak.  

Dapat disimpulkan bahwa selain NU, ormas lain tidak cukup bisa 

berkembang di Bangkalan karena sejak awal memang orang Madura adalah warga 

Nahdliyyin. Sejauh ini NU mampu menjadi elemen penting dalam kehidupan 

politik, pendidikan maupun yang lainnya. Strategi NU dalam menanamkan nilai-

nilai ke-NU an yakni dengan memberikan pendidikan ahlussunnah wal jamaah  
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kepada anak sejak dini dengan memasukkan mereka dalam sekolah madrasah 

maupun ke dalam pondok pesantren dengan materi yang bervariasi antara lain 

belajar kitab, fiqih, sholawat, tahlilan, mengikuti organisasi (IPNU, IPPNU) dan 

sejenisnya serta mengikuti majlis ta‟lim yang diadakan oleh NU.  
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