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Abstract 
This study discusses the role of communicators in a hajatan, communicators in the 
region of ethnic Madurese research object called is tokoh terop, pemilik hajatan, 
penanggung jawab, pengurus, pendamping and pelandang.  This study was a 
descriptive qualitative research, with intrinsic case study approach. To collect the 
data, two methods were used: in-depth interview and document study (in this case 
invitation text). The results of research were as follows. (a) At the invitation text 
level:  
(1) The role of character terop used by the owner of celebration in an effort to attract 
the masses prospective contributors. (2) The existence of terop figures as a form of 
hegemony owner of celebration to the society. (3) The role of character terop as 
personal selling, invitation as well as a media promotion of the owner celebration. 
(4) The existence of characters terop as a form of celebration of the owner's inability 
to attract the masses contributor.(b) At the planning level of celebration: (1) At the 
stage of the role of character terop through mind, it was found that the figure terop 
attempt to pass down cultural celebration with teropan concept to the younger 
generation of ethnic Madurese. The role of character terop in celebration as an effort 
to expand of cultural adoption teropan to the public.  
(2) On the role of character terop with power, that what the figure as a form of 
reflection society cooperations. (3) At this stage of the role of character terop with 
the service, it was found that the celebration is a source of livelihood the “terop” 
group.(c) At the level of organization, the creation of terop groups is an effort to 
strengthen the Madura ethnic group. The teropan is a way for the figures of terop to 
meet and gathering. The establishment of a celebration with teropan concept is 
intended also as an effort to reduce conflicts between people or terop group.(d) At the 
level of implementation of the celebration: the role of  the leader in charge of terop 
are in charge of security implementation celebration, in addition to securing the 
passage of a celebration, the person in charge must bear the financial shortfall 
during a celebration held. The organizer completes all requirements during  the 
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celebration takes place. The companion will accompany the owner of celebration at 
the time celebartion took place. 
Keywords: Communication, Role Communicator, Celebration and Hajatan 
 
 
 
Pendahuluan 

Indonesia merupakan sebuah konsep yang terdiri dari keberagaman etnik, 

masing-masing etnis mengembangkan sifat komunalisme secara otonom.  Menurut 

Van der Kroef masyarakat komunalisme tradisional (tradisional communalism) 

memiliki ciri-ciri (a) high inter-relatedness of all domains of  communality life (in 

totally) (b) super natural power (c) kuatan ikatan teritorial dan kekerabatan (kindship) 

(d) kuatnya batas teritorial menyebabkan semakin tegasnya batas-batas budaya yang 

dapat dikenali. Dari Sabang sampai Merauke masing-masing etnis memiliki perilaku 

budayanya sendiri yang hidup berkembang dengan wajar dan alamiah dalam bentuk-

bentuknya yang spesifik (Salim: 3) 

Pasuruan adalah Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, terletak 

sekitar 65 km sebelah tenggara dari Kota Surabaya. Kabupaten ini berbatasan dengan 

Kabupaten Sidoarjo dan Laut Jawa di utara, Kabupaten Probolinggo di Timur, 

Kabupaten Malang di selatan, Kota Batu di barat daya, serta Kabupaten Mojokerto di 

barat. Kabupaten ini dikenal sebagai daerah perindustrian, pertanian, dan tujuan 

wisata. Kabupaten Pasuruan memiliki keanekaragaman penduduk yang sebagian 

besar adalah suku Jawa, selain itu bisa juga ditemui suku-suku lain seperti suku 

Madura serta masyarakat keturunan Tionghoa-Indonesia, Arab dan India.  

Dari keberagaman masyarakat yang tinggal di Kabupaten Pasuruan, peneliti 

memfokuskan pada etnis Madura yang tinggal di Desa Karanglo Kecamatan Grati. 

Etnis Madura yang tinggal di wilayah ini mengembangkan sifat komunalisme 

otonomnya dengan menciptakan tradisi yang unik yang diwujudkan dalam kegiatan 

hajatan. Alasan lain memilih etnis Madura karena pada umumnya penelitian tentang 

suku Madura kebanyakan hanya berfokus pada tindak kekerasan (seperti Carok), 

logat bahasa, dan profesi orang Madura. Namun ternyata di sisi yang lain etnis 
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Madura memiliki keunikan dan ciri khas mereka yang tidak ditemukan di Pulau 

Madura sebagai tempat asal etnis Madura. Bahkan kegiatan hajatan yang demikian 

tidak akan dijumpai pada suku atau etnis lain yang tinggal di Indonesia. Pendapat 

peneliti yang demikian diperkuat dengan berdasarkan pengamatan dan wawancara 

peneliti kepada informan di lapangan,  bahwa desain undangan dengan menampilkan 

foto-foto tokoh hanya dimiliki oleh etnis Madura yang tinggal di wilayah Kabupaten 

Pasuruan yang lebih tepatnya etnis Madura yang tinggal di daerah pinggiran 

Kabupaten Pasuruan sampai ke daerah perbatasan dengan wilayah Probolinggo.  

Hajatan pada masyarakat umumnya dimaknai sebagai sesuatu yang sakral, 

namun hajatan bagi etnis Madura yang tinggal di wilayah ini dimaknai sebagai 

tempat untuk  arisan (arisan karena pada gilirannya ketika seseorang telah 

menyumbang (bowoh atau buwuh: bahasa lokal etnis Madura Pasuruan) kepada 

orang lain, maka seseorang tersebut pasti akan mengadakan suatu pesta. kadang-

kadang bukan pesta dalam skala besar, namun orang yang merasa pernah dititipi 

sumbangan akan datang untuk mengembalikan sumbangannya) atau menitipkan 

(menitipkan karena biasanya seseorang yang dalam waktu dekat akan mengadakan 

hajatan, sehingga kadang-kadang jumlah sumbangan akan melebihi jumlah nominal  

pada umumnya.  

Dimaknai sebagai menitipkan karena pada dasarnya sumbangan yang pernah 

disumbangkan wajib hukumnya untuk seseorang mengembalikan. Biasanya orang 

yang dalam waktu dekat akan mengadakan pesta, ketika datang pada hajatan orang 

lain, sumbangan berupa uang akan diselipkan pada undangan hajatan miliknya yang 

akan dilangsungkan dalam waktu dekat) dan hajatan juga dimaknai sebagai tempat 

penyambung tali silaturahmi antar warga yang tinggal di wilayah ini. Pertama, 

hajatan dimaknai sebagai ajang arisan atau penitipan adalah karena pada dasarnya 

setiap seseorang yang pernah bowoh atau buwuh  (Jenis sumbangan bisa berupa 

sejumlah nominal uang atau berupa sembako) pada orang lain, maka orang yang 

merasa pernah disumbang wajib hukumnya untuk mengembalikannya.  
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Pengembalian jenis sumbangan ini sesuai dengan jenis sumbangan yang 

diberikan di awal. Apabila penyumbang pertama memiliki hajat dan orang yang 

pernah disumbang tidak hadir pada hajatan tersebut, maka pemilik hajat berhak 

menagih dengan mendatangi rumah seseorang tersebut atau memberikan surat 

teguran secara tertulis. Kedua, hajatan dimaknai sebagai penyambung tali silaturahmi 

adalah karena dalam tradisi sumbangan apabila seseorang mengembalikan jumlah dan 

jenis yang sama tanpa memberi imbuhan sumbangan maka hal tersebut bisa dianggap 

sebagai pemutus tali silaturahmi antar individu. Selain pemutus tali silaturahmi 

keadaan demikian bisa juga dianggap sebagai impas.  

Tradisi lain yang terjadi dalam kegiatan hajatan pada etnis Madura di wilayah 

ini membuat desain undangan dengan memajang foto yang punya hajatan (baca: 

pesta) beserta para panitia dalam hajatan. Jika diamati, undangan hajatan tersebut 

sepintas seperti kartu pencontrengan pemilihan kepala daerah. Pemilihan tokoh yang 

dipajang dalam desain undangan diharapkan mampu menarik minat seseorang untuk 

menyumbang kepada pemilik hajatan. Sebelum foto seseorang dipajang dalam desain 

undangan, biasanya yang akan memiliki hajatan meminta izin terlebih dahulu kepada 

orang-orang yang fotonya akan ditempatkan dalam desain undangan. Pemilik hajatan 

memilih dan menentukan tokoh yang akan ditempatkan pada desain undangan, 

seperti: pemilik hajatan, penanggung jawab, pendamping, pengurus, dan pengundang. 

Foto orang-orang yang akan dipajang dalam desain undangan  biasanya merupakan 

tokoh yang berpengaruh di wilayah ini. Dengan harapan bahwa tokoh yang 

berpengaruh tersebut membawa dampak banyaknya tamu undangan yang hadir pada 

hajatan. Penempatan tokoh pada desain undangan secara otomatis bahwa tokoh-tokoh 

tersebut membantu suksesnya pelaksanaan hajatan. 

Ketokohan seseorang yang berada di dalam desain undangan sepertinya 

memberikan makna sentral bagi orang-orang yang menerima undangan hajatan. 

Selain itu pula bisa dipastikan bahwa pemilihan tokoh yang dilakukan oleh pemilik 

hajat bukanlah suatu tindakan yang tanpa disengaja atau hanya kebetulan semata. 

Namun penempatan tokoh ini sudah berdasarkan pemilahan dan seleksi yang 
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dilakukan oleh pemilik hajat. Tokoh yang dipilih pun bisa berasal dari relasi sosial 

yang selama ini dijalin dengan baik antara pemilik hajat dengan tokoh yang 

dipilihnya. Begitu juga dengan tokoh itu sendiri, dengan maksud tetap terjalinnya 

suatu hubungan yang dinamis, mereka merelakan foto dan juga namanya terdapat di 

dalam desain undangan tanpa adanya sebuah imbalan.  

Dari hasil pengamatan dan interview kepada narasumber di lapangan, peneliti 

menemukan tradisi unik lainnya. Tradisi unik lain dalam rangkaian hajatan ini disebut 

dengan hajatan koalisi. Hajatan koalisi (Hajatan koalisi bagi masyarakat etnis Madura 

disebut juga rejengan) yakni, apabila seseorang yang akan memiliki hajat masih 

kekurangan biaya untuk menyelenggarakannya, atas dasar kesepakatan bersama 

mereka akan menggelar suatu hajatan yang biayanya berasal dari mereka berdua. 

Dalam mendesain undangan  mereka menegaskan dengan memajang foto kedua belah 

pihak yang memiliki hajat dan menegaskan pemberian dua kotak sumbangan dengan 

sebutan Rejeng (Banyaknya kotak sumbangan atau rejeng tergantung dari berapa 

orang yang bergabung dalam hajatan). 

Jika dikaitkan komunikasi partisipatif dengan tindakan komunikasi yang 

digagas oleh Habermas dalam Littlejohn (2008: 333)  bahwa  masyarakat memiliki 

tiga jenis kepentingan dalam berpartisipasi. Pertama, teknis adalah kepentingan 

untuk menyediakan sumber daya yang natural. Kedua adalah interaksi karena pada 

dasarnya sebuah hubungan kerjasama sosial sangat penting untuk bertahan hidup, 

minat ini dinamakan minat praktik (practical interest). Minat kedua ini sangat 

penting karena dalam hal ini mencakup kebutuhan-kebutuhan manusia untuk saling 

berkomunikasi dan praktek-prakteknya. Ketiga adalah kekuasaan. Tatanan sosial 

secara alamiah cenderung pada distribusi kekuasaan, namun pada saat yang sama 

juga memiliki  kepentingan untuk membebaskan diri dari dominasi. Kekuasaan 

mengarah  pada distorsi terhadap komunikasi, namun dengan menjadi sadar akan 

adanya  ideologi-ideologi yang dominan di masyarakat, suatu kelompok kemudian 

dapat memberdayakan dirinya untuk mengubah keadaan. Maka kepentingan 

kekuasaan adalah kepentingan yang emansipatoris. 
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 Menurut Habermas komunikasi yang ideal itu bebas dari dominasi, semua 

berjalan seimbang, tanpa adanya tingkatan-tingkatan strata sosial yang 

melatarbelakanginya. Namun, pada kenyataannya etnis Madura yang tinggal di 

wilayah ini dalam melaksanakan kegiatan hajatan belum terbebas dari adanya 

dominasi, dan seperti ada kekuatan maupun ketakutan-ketakutan tersendiri bagi 

mereka ketika diundang namun tidak menghadiri.  

Sedangkan menurut Sastropoetro (1986: 57) menyatakan bahwa untuk 

menciptakan partisipasi yang efektif harus terbebas dari paksaan dan tekanan.  

Paksaan dan tekanan seharusnya dihindari agar tidak menimbulkan ketegangan. 

Pernyataan Sastropoetro tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan 

oleh Clifford Geertz yang dikemas dalam karyanya Religion of Java, dalam satu sub 

pembahasan Geertz (2013: 7-8) tentang makna slametan bahwa dalam kegiatan 

slametan ini semua orang diperlakukan secara sama. Hasilnya bahwa dalam suatu 

kondisi masyarakat berbaur pada suatu kegiatan tak seorang pun merasa berbeda dari 

yang lain, tak seorang pun merasa lebih rendah dari yang lain dan tak seorang pun 

punya keinginan untuk mengucilkan diri dari orang lain.   

Dari pemaparan fenomena hajatan diatas, peneliti akan menganalisis 

fenomena hajatan ini berdasarkan unsur-unsur komunikasi. Dari kelima unsur 

komunikasi inilah akan terjadi sebuah aktivitas komunikasi, proses-proses 

komunikasi dapat diamati dalam acara hajatan etnis Madura yang menetap di wilayah 

ini. Unsur komunikasi ini sejalan dengan pengertian komunikasi menurut Harold 

Laswell, bahwa komunikasi adalah who, say what, in which chanel, to whom, with 

what effect (Mulyana, 2008: 147).   

Unsur pertama adalah komunikator, penempatan tokoh-tokoh dalam desain 

undangan dalam kajian komunikasi bisa diartikan sebagai komunikator. Komunikator 

dalam desain undangan ini memiliki peranan penting, karena komunikator disini 

digunakan untuk menarik massa untuk datang pada sebuah hajatan. Komunikator 

juga bisa dijadikan tolak ukur tingkat kepercayaan seseorang ketika dirinya hendak 

memberikan sumbangan. Di lain sisi komunikator disini bisa menggantikan kekuatan 
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(power)  atau image dari siapa sipemilik hajatan. Ketika pemilik hajat tidak memiliki 

pengaruh apapun di masyarakat, maka posisi komunikator akan bisa menggeser 

posisi ini.  

 Unsur kedua adalah pesan, pesan dalam  fenomena hajatan ini disimpulkan 

peneliti sebagai konten acara yang akan diselenggarakan oleh sipemilik hajatan. 

Konten acara yang dimaksudkan peneliti adalah hajatan pernikahan, khitanan, ulang 

tahun, pindah rumah, mendoakan orang sudah meninggal, dan kelahiran. Apakah dari 

banyaknya konten acara yang akan diselenggarakan oleh etnis Madura memiliki 

kesamaan dalam penyusunan pesan dan desain undangannya. 

 Ketiga Chanel, chanel dalam konteks fenomena hajatan ini berarti adalah 

jenis dan desain undangan. Karena disini peneliti melihat ada perbedaan desain 

undangan. Desain undangan pertama yang digunakan untuk sesama etnis Madura atau 

untuk golongan dengan tingkat stratifikasi sosialnya setara. Desain undangan ini 

digunakan  dengan menampilkan foto-foto para tokoh. Sedangkan desain undangan 

kedua merupakan desain undangan yang bentuknya lebih umum yang tidak 

menampilkan foto para tokoh. Undangan jenis ini kemudian digunakan untuk 

mengundang mereka yang tingkat status sosialnya lebih tinggi. 

 Unsur keempat adalah penerima, masyarakat yang tinggal dan menetap di 

wilayah Desa Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan ini beragam, tidak 

seratus persen etnis Madura. Kemudian menjadi menarik karena apakah dalam 

pemberian undangan dan perlakuannya juga berbeda antara yang sesama etnis 

Madura dan yang diluar etnis Madura.  

 Unsur kelima adalah efek, efek dalam konteks penelitian ini adalah keputusan 

untuk datang dalam acara hajatan. Berdasarkan uraian diatas bahwa alasan seseorang 

untuk datang dalam kegiatan hajatan beragam. Ada yang datang karena kenal kepada 

pemilik hajatan, ada yang datang karena pernah merasa dititipi sumbangan 

sebelumnya, ada yang datang karena silaturahmi,  ada juga yang datang karena 

merasa tidak enak terhadap komunikator yang foto dirinya dipajang dalam desain 

undangan.   
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Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus. Menurut Yin 

(2013: 1) secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok  bila pokok 

pertanyaannya suatu penelitian berkenaan dengan how dan why. Kasus menurut Louis 

Smith dalam Denzin (2009: 300) adalah suatu sistem yang terbatas. Dalam ilmu-ilmu 

sosial dan layanan kemanusiaan, kasus memiliki bagian operasional, bisa jadi 

bertujuan dan bahkan memiliki jiwa. Kasus adalah sistem yang padu bagian-bagian 

tidak harus beroperasi dengan baik, tujuan bisa jadi irasional, namun itu tetaplah 

sebuah sistem. Sedangkan menurut Stoufer  seorang peneliti kasus biasanya mencari 

sesuatu yang umum dan khusus dari sebuah kasus, namun hasil akhirnya seringkali 

memberikan sesuatu yang menarik dan unik Denzin (2009: 302).  

Menurut Faisal (2003: 22) studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam 

penelitian yang menelaah satu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, 

dan komprehensif. Berbagai variabel ditelaah dan ditelusuri termasuk juga antar 

variabel yang ada. Menurut jenisnya, pendekatan studi kasus yang dipakai peneliti 

adalah Intrinsic case study.   Jenis ini ditempuh bukan karena suatu kasus mewakili 

kasus-kasus lain atau karena menggambarkan sifat atau problem tertentu. Namun 

karena, dalam seluruh aspek kekhususan dan kesederhanaan kasus tersebut menarik 

minat. Dalam kesimpulannya pada penelitian studi kasus jenis ini tidak dapat 

digeneralisasikan, melainkan kesimpulan yang akan diambil peneliti hanya untuk 

kalangan tertentu saja. 

 

Rumusan Masalah   

1. Mengapa masyarakat etnis Madura di Desa Karanglo Kecamatan Grati 

Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menyelenggarakan hajatan dengan konsep 

teropan? 

2. Bagaimana peran tokoh terop dalam ritual hajatan etnis Madura di Desa 

Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ?  
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Tinjauan Pustaka 

Konsep Dasar Komunikasi 

Menurut Fiske (2012: 2-3) ilmu komunikasi dibagi menjadi dua mahzab 

utama. Pertama, kelompok yang melihat komunikasi sebagai transmisi pesan, 

kelompok ini fokus dengan bagaimana pengirim dan penerima, mengirim dan 

menerima (pesan). Kelompok ini sangat memperhatikan dengan hal-hal sebagai 

efisiensi dan akurasi. Pandangan ini melihat komunikasi sebagai proses dimana 

seseorang mempengaruhi perilaku atau cara berpikir orang lain. Jika efek yang 

muncul berbeda atau kurang yang diinginkan, mahzab ini cenderung untuk berbicara 

dengan istilah-istilah seputar kegagalan komunikasi, dan melihat berbagai tahapan 

didalam proses komunikasi untuk menemukan dimana kegagalan terjadi. Mahzab ini 

disebut mahzab “proses”. Kedua, melihat komunikasi sebagai produksi dan 

pertukaran makna. Kelompok ini fokus dengan bagaimana pesan, atau teks 

berinteraksi dengan manusia di dalam rangka untuk memproduksi makna; artinya, 

pandangan ini sangat memperhatikan peran teks di dalam budaya kita.  

Pembagian definisi komunikasi menurut Fiske di atas sepertinya sangat 

mempermudah bagi kita memahami komunikasi. Fiske membagi komunikasi ke 

dalam dua mahzab, pertama mahzab proses dan kedua mahzab produksi dan  

pertukaran makna. Jika mengacu kepada dua mahzab ini, peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa definisi komunikasi yang dirasa sesuai dengan tema penelitian ini 

adalah mahzab “proses”. Definisi ini dimaksudkan seperti apa yang dikatakan oleh 

Littlejohn bahwa difinisi memberi gambaran serta mempermudah mana yang 

termasuk ke dalam cakupan komunikasi dan mana yang bukan termasuk ke dalam 

cakupan dalam tema penelitian ini.  

Menurut model Sannon dan Weaver dan Laswell, model komunikasi diatas 

tampak adanya sejumlah komponen atau unsur yang dicakup, yang merupakan 

persyaratan terjadinya komunikasi. Komponen tersebut adalah: sumber 

(komunikator), pesan, komunikan, dan saluran.  
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1) sumber, adalah orang atau individu titik pertama pesan itu berasal, dalam 

prakteknya sumber ini bertindak sebagai komunikator. Perannya dalam 

menyampaikan pesan sangat menentukan apakah dia sebagai komunikator yang 

kredibel atau tidak. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai komunikator 

adalah pemilik hajatan, penanggung jawab, pendamping, pengurus, pelandang. 

2) Pesan, adalah yang dikirim ke penerima bisa berupa lambang atau stimulus 

dengan makna yang sudah diolah dan dikemas berupa informasi ke penerima. 

Terutama pesan itu melalui proses pematangan, kemudian dikemas dengan baik 

agar makna dan efek yang akan ditimbulkan mudah dimengerti dan di cerna oleh 

komunikan. Artinya setelah melalui proses, pesan itu akan mendapatkan respon 

berupa umpan balik, setelah pesan itu dimengerti dengan baik akhirnya penerima 

akan bereaksi positif artinya pesan yang disampaikan komunikator merupakan 

faktor penentu akan keberhasilan dari komunikasi itu. 

3) Penerima, bisa merupakan individu atau kelompok sebagai dari tujuan pesan. Dia 

juga berperan apakah pesan dapat dimngerti akan makna dari pesan itu, 

bagaimana feedback atau respon yang ditimbulkannya. 

4) Saluran, pesan yang sudah dikemas tadi dikirim melalui saluran bisa berupa 

pesan cetak atau media elektronik, radio atau lisan baik langsung atau melalui 

media telepon kepada penerima. Dalam menyampaikan pesan dalam penelitian 

ini digunakan dua media penyampai pesan hajatan yakni undangan secara tatap 

muka secara langsung antara pemilik hajatan (komunikator) dan orang-orang 

(komunikan) yang akan diminta kesediaan perannya dalam pelaksanaan hajatan. 

Selain saluran tatap muka langsung komunikator menggunakan media undangan 

tertulis untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. 

 
Untuk mempermudah pemahaman tentang peran komunikator dalam penelitian 

ini, peneliti akan mengganti istilah peran dengan partisipasi. Sebagai catatan bahwa 

istilah partisipasi ini memiliki tahapan dan juga bentuk-bentuk yang jelas, sehingga 
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mampu digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisa peran komunikator 

dalam ritual hajatan. 

 

Komunikasi Ritual  

Komunikasi ritual erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif, komunikasi 

ritual ini dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas melakukan upacara-upacara 

berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup. Yang disebut oleh antropolog 

sebagai rites of passage. Mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, 

pertunangan, siraman, pernikahan, hingga upacara kematian. Dalam upacara-upacara 

itu orang mengucapkan kata-kata atau menampilkan perilaku-perilaku simbolik. 

Mereka yang berpartisipasi dalam bentuk komunikasi ritual tersebut menegaskan 

kembali komitmen mereka kepada tradisi keluarga, komunitas, suku, bangsa, negara, 

ideologi, atau agama mereka. (Mulyana, 2008: 27) 

 

Habermas dan Teori Tindakan Komunikatif 

Dalam pidatonya sebagai guru besar di Universitas  Frankfurt yang berjudul 

Knowledge and Human Intersts Habermas tidak hanya berpendapat bahwa paham 

kebebasan nilai ilmu-ilmu sosial itu keliru dan berbahaya, tetapi juga menunjukkan 

bahwa tujuan ilmu-ilmu kritis, dengan kepentingan emansipatorisnya adalah 

membantu masyarakat mencapai otonomi dan kedewasaan. Ditunjukkan pula bahwa 

otonomi kolektif ini berhubungan dengan pencapaian konsensus bebas dominasi. 

Sampai pada tahun 1980-an  Habermas mengandaikan bahwa konsensus macam itu 

dapat dicapai dalam sebuah masyarakat yang reflektif (cerdas) yang berhasil 

melakukan komunikasi yang memuaskan. Dalam komunikasi, para partisipan 

membuat lawan bicaranya memahami maksud dan berusaha mencapai apa yang 

disebut Habermas sebagai klaim-klaim kesahihan (Validity claims). Klaim-klaim 

inilah yang dipandang rasional dan akan diterima tanpa paksaan sebagai hasil 

konsensus (Hardiman, 2009: 17-18). 
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Teori tindakan komunikatif mengambil sikap kritis baik terhadap ilmu-ilmu 

sosial dewasa ini maupun kenyataan sosial yang dilukiskan. Ia kritis terhadap 

masyarakat maju sejauh mereka ini tidak sepenuhnya memanfaatkan kemampuan 

belajar kebudayaan yang tersedia bagi mereka itu, melainkan membenamkan diri ke 

dalam sebuah pertumbuhan kompleksitas yang tak terkendali. Akan tetapi ia juga 

kritis terhadap pendekatan ilmiah yang tidak mampu menjelaskan paradoks 

rasionalisasi kemasyarakatan karena pendekatan itu membuat sistem sosial yang 

kompleks sebagai objek mereka hanya dari salah satu sudut pandang abstrak, tanpa 

memperhitungkan asal usul historis bidang objek mereka (Hardiman, 2009: 11). 

Menurut Habermas teori tindakan komunikatif ini memiliki tujuan yang 

terkait satu sama lain (McCharty, 2006: vii):  

1. Mengembangkan konsep rasionalitas yang tidak lagi terikat pada, dan dibatasi 

oleh, premis-premis subjektif filsafat modern dan teori sosial. 

2. Mengkonstruksi konsep masyarakat dua level yang mengintegrasikan dua 

kehidupan dan paradigma sistem. 

3. Mengsketsakan, berdasarkan latar belakang diatas, teori kritis tentang modernitas 

yang menganalisis dan membahas patologi-patologinya dengan suatu cara yang 

lebih menyarankan adanya perubahan arah daripada pengabdian proyek 

pencerahan. 

Menurut Habermas dalam Littlejohn (2008: 333-334), masyarakat memiliki 

tiga jenis kepentingan yang masing-masing memiliki pendekatan dan rasionya 

masing-masing. Kepentingan pertama adalah teknis, adalah kepentingan untuk 

menyediakan sumberdaya natural. Kepentingan yang kedua adalah interaksi. karena 

kerjasama sosial amat dibutuhkan untuk bertahan hidup, Habermas menamakannya 

kepentingan “praktis”. Ia mencakup kebutuhan-kebutuhan manusia  untuk saling 

berkomunikasi beserta praktek-prakteknya. Kepentingan yang ketiga adalah 

kekuasaan. Tatanan sosial, secara alamiah cenderung pada distribusi kekuasaan, 

namun pada saat yang sama juga memiliki  kepentingan untuk membebaskan diri dari 

dominasi. Kekuasaan mengarah pada distorsi terhadap komunikasi, namun dengan 
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menjadi sadar akan adanya  ideologi-ideologi yang dominan di masyarakat, suatu 

kelompok kemudian dapat memberdayakan dirinya untuk mengubah keadaan. Maka, 

kepentingan kekuasaan adalah kepentingan yang “emansipatoris”.  

 

Metodologi 

Penelitian ini dilakukan di Desa Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten 

Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Sebelum penelitian ini dilangsungkan, peneliti 

melakukan prasurvei pada bulan Oktober 2012, dan dilanjutkan kembali 

pelakasanaan penelitian pada Agustus- November 2013.Jenis penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan jenis 

studi kasus intrinsic case study.  

Subjek penelitian adalah tokoh-tokoh yang terdapat dalam desain undangan 

dan masyarakat penerima undangan, tokoh tersebut diantaranya: penanggung jawab, 

pendamping, pengurus, pemilik hajat yang tinggal di Desa Karanglo Kecamatan Grati  

Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara mendalam, studi dokumentasi Dalam studi dokumen ini yang dilakukan 

adalah analisis undangan hajatan yang dibuat oleh etnis Madura di Desa Karanglo 

Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Analisis yang digunakan 

adalah analisis isi kualitatif (content analysis).  

 

Sajian dan Analisis Data 

a. Tahap Partisipasi Etnis Madura dalam Hajatan 

Menurut Sastropoetro (1986: 56) bentuk dan jenis partisipasi dapat dilihat 

sebagai: (1) partisipasi dengan pikiran, (2) partisipasi dengan tenaga, (3) partisipasi 

tenaga dan pikiran atau partisipasi aktif, (4) partisipasi dengan keahlian, (5) 

partisipasi dengan barang, (6) partisipasi dengan uang, (7) partisipasi dengan jasa.  

Berdasarkan dari tujuh bentuk dan jenis partisipasi menurut Sastropoetro, mula-mula 

peneliti akan mengklasifikasikan jenis dan bentuk partisipasi yang dilakukan oleh 

etnis Madura dalam hajatan berdasarkan temuan peneliti dilapangan. Pertama tahap 
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perencanaan  yang meliputi: (1) partisipasi dengan pikiran, (2) partisipasi dengan 

tenaga, (3) partisipasi dengan jasa. Tahap pelaksanaan (1) partisipasi dengan barang, 

(2) partisipasi dengan uang. Partisipasi dengan keahlian dan partisipasi dengan 

pikiran dan tenaga tidak termasuk didalam bentuk dan jenis partisipasi yang 

dilakukan oleh etnis Madura dalam hajatan. Karena pada temuan dilapangan tidak 

ditemukan partisipasi yang menggabungkan partisipasi dengan pikiran dan tenaga 

menjadi satu bentuk partisipasi. 

 

1. Tahap Perencanaan Hajatan 

Tahap perencanaan  merupakan bagian awal dari rencana kegiatan hajatan, 

pada tahap ini pemilik hajatan mengharapkan partisipatif aktif dari pihak keluarga inti 

dan dari pihak masyarakat. Tahap perencanaan hajatan dimulai dengan partisipasi 

dengan pikiran. Pada tahap perencanaan hajatan pemilik hajatan melibatkan 

partisipasi internal keluarga inti pemilik hajatan serta pihak eksternal. Pihak eksternal 

meliputi tokoh-tokoh terop atau tokoh yang dituakan di desa penyelenggara hajatan. 

Dalam tahap perencaan ini partisipasi internal adalah musyawarah menentukan hari 

baik dan menentukan jumlah pertisipan pada saat pelaksaan hajatan. Pada tahap 

perencaan, pihak eksternal mengupayakan agar hajatan dengan konsep teropan  

meluas, pada tahap perencaan ini juga pihak eksternal mengupayakan agar hajatan 

dengan konsep teropan ini menjadi ciri khusus budaya etnis Madura di wilayah 

Pasuruan. Dengan dilibatkannya pihak eksternal, diharapkan pula mampu 

meningkatkan pendapatan sumbangan pemilik hajatan.  

Tahap kedua dalam perencanaan hajatan adalah partisipasi dengan tenaga. 

Dalam partisipasi dengan tenaga diharapkan bahwa adanya adat kegotong royongan 

antar warga tetap terjalin. Namun pada kasus hajatan di wilayah ini, orang-orang 

yang terlibat dalam gotong royong harus diminta bantuannya. Artinya bahwa pemilik 

hajatan harus meminta langsung kepada calon partisipan dalam hajatannya. Jika 

pemilik hajatan tidak meminta langsung kepada partisipan maka meskipun rumah 
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partisipan berada di depan rumah pemilik hajatan, ia tidak akan mendatangi hajatan 

yang diselenggarakan. 

Tahap ketiga perencanaan hajatan adalah partisipasi dengan jasa, dalam 

partispasi dengan jasa ditemukan bahwa hajatan ini dimanfaatkan sebagai mata 

pencaharian. Mata pencaharian ini diantaranya adalah jasa pendistribusi 

undangan(Pelandang), selain pendistribusi undangan pelandang  juga menerima jasa 

penitipan sumbangan ketika seseorang yang diundang kemungkinan tidak bisa hadir, 

dan mata pencaharian yang lain adalah membuka peluang pekerjaan untuk juru tulis 

sumbangan dan pembawa cara. Pelandang, Juru tulis sumbangan, dan pembawa 

acara biasanya memang orang khusus yang dipercayai oleh pemilik hajatan.  

 

2. Tahap Pelaksanaan Hajatan 

Tahap pelaksaan hajatan ini merupakan tahap hajatan berlangsung, pada saat 

hajatan ini berlangsung diharapkan orang-orang yang sudah diminta bantuannya 

untuk berpartisipasi bisa berada pada tanggung jawab dan wewenang masing-masing. 

Misalnya, para panitia penerima tamu, penerima tamu ini ditempatkan di area pintu 

masuk lokasi hajatan. Dalam pelaksaan hajatan etnis Madura yang sudah diminta dan 

diundang akan mengahdiri hajatan. Dalam pelaksaan hajatan etnis Madura 

berpartisipasi dengan menyumbang dengan uang dan menyumbang dengan barang. 

Menyumbang dengan uang dimaksudkan sebagai upaya etnis Madura menabung, 

karena pada dasarnya mereka kurang percaya dengan Bank, bagi mereka menabung 

di Bank itu rugi, karena tidak mendapat bunga dan menabung di Bank bisa diambil 

kapanpun mereka mau.  Selain menyumbang dengan uang, etnis Madura juga 

menyumbang dengan barang, menyumbang dengan barang dimaksudkan bahwa etnis 

Madura mengantisipasi gejolak ekonomi. Karena pada kenyataannya sumbangan 

yang pernah disumbangkan harus dikembalikan dengan jumlah dan bobot yang sama. 

Mereka yang sudah menyumbang tidak mau tahu bahwa pada saat ini harga dipasaran 

melambung tinggi, yang paling penting adalah barang yang sudah disumbangkan 

dikembalikan dengan bobot yg sama. 
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b. Persepsi Masyarakat Tentang Hajatan 

Memperbincangkan persepsi dalam topik ini, peneliti akan melihat persepsi 

budaya dari masyarakat etnis Madura terkait dengan kegiatan hajatan yang dilakukan 

oleh mereka. Menurut Larry Samovar dan Ricard E. Porter (Mulyana,2008: 214) ada 

enam unsur budaya yang secara langsung mempengaruhi persepsi kita berkomunikasi 

dengan orang dari budaya lain.  

Dari enam pengaruh persepsi yang dikemukakan oleh Samovar dan Porter, 

peneliti akan melihat dari dua unsur yang mempengaruhi persepsi masyarakat 

terhadap kegiatan hajatan yang dilakukan oleh etnis Madura, diantaranya adalah (1) 

kepercayaan, nilai, dan sikap; (2) orientasi kegiatan. Dalam konsep kepercayaan nilai 

dan sikap, masyarakat menganggap bahwa hajatan merupakan wadah tali silaturahmi 

antar warga masyarakat baik yang etnis Madura maupun yang non Madura. Selain 

wadah silaturahmi dan kerukunan, nyatanya bahwa etnis Madura memegang nilai 

bhala (teman) dan moso (musuh).  

Ketika seseorang terus melakukan tanggung jawabnya dalam hajatan maka 

dirnya dianggap sebagai bhala, namun ketika seseorang tidak mematuhi tanggung 

jawabnya maka akan dianggap moso. Misalnya seseorang yang bergabung dalam 

kelompok terop dan terus menjalin interaksi diantara kelompok terop dan selalu 

menyumbang, maka seseorang akan dikategorikan sebagai bhala.  

Namun ketika seseorang tidak mengembalikan sumbangan dan sudah ditagih 

tapi tidak mengembalikan maka akan dianggap sebagai moso pada kelompok terop 

satu dan kelompok terop yang lain, bahkan juga bisa jadi dianggap moso ditengah 

masyarakat. Dalam orientasi kegiatan hajatan, masing-masing individu yang 

tergabung dalam kelompok terop atau yang tidak bergabung memiliki tujuan masing-

masing yang ingin dicapai. Orientasi kegiatan hajatan yakni: menabung uang yang 

dimiliki, mengenalkan diri kepada masyarakat dan menjaring massa. Menjaring 

massa ini terkait dengan komunikasi politik. 
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c. Bentuk Kesenjangan Dalam Hajatan 

Bentuk kesenjangan yang terjadi dalam pelaksaan hajatan ini terkait sekali 

dengan stratifikasi sosial seseorang yang datang dalam hajatan. ketika seseorang 

memiliki tingkat stratifikasi sosial yang tinggi ditengah masyarakat etnis Madura di 

wilayah ini maka akan mendapatkan perlakuan istimewa. Perlakuan istimewa ini 

biasanya dalam bentuk sajian makanan, pembedaan tempat duduk dan biasanya 

perlakuan pemilik hajatan terhadap tamu sengan stratifikasi sosial tinggi akan lebih 

menghormati. 

 
d. Hajatan dan Teori Tindakan Komunikatif  

Menurut Habermas (Littlejohn dan Foss, 2008: 472), ia mengajarkan bahwa 

ketika masyarakat bertindak itu memiliki tiga minat utama, yaitu: minat pekerjaan, 

minat interaksi dan minat kekuasaan. Dari ketiga minat ini, etnis Madura 

mewujudkan dalam bentuk kegiatan hajatan yang mereka lakukan.  

Pertama, minat pekerjaan terjawab dari temuan peneliti bahwa hajatan 

merupakan wadah pengenalan diri seseorang, ketika seseorang ini memutuskan untuk 

bergabung dalam teropan maka secara otomatis bahwa apa yang dilakukan olehnya 

merupakan jalan pembuka usaha yang sedang dijalankan menjadi banyak pelanggan. 

Selain itu pula keputusan seseorang bergabung dalam teropan diharapkan ketika 

seseorang tidak memiliki pekerjaan maka akan mendapatkan pekerjaan dari relasi 

yang dibagun dengan tokoh terop. Karena biasanya tokoh terop  ini mengupayakan 

anggotanya yang mengalami kesulitan dibantu untuk keluar dari kesulitan 

pekerjaannya.  

Kedua, minat interaksi merupakan aplikasi dari bahasa dan sistem simbol 

dalam komunikasi. Interaksi sosial ini merupakan cara yang dibangun untuk 

kerjasama sosial, karena adanya kerjasama sosial inilah manusia mampu bertahan 

hidup, sifat minat interaksi ini adalah praktis. Kondisi interaksi ini pula yang 

kemudian diterapkan oleh etnis Madura dalam kegiatan hajatan, keinginan individu 

yang terlibat di dalam hajatan serta merta menjadikan seseorang memperluas jaringan 
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interaksi diantara mereka. Perluasan jaringan komunikasi diantara para pelaku hajatan 

merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang terlibat di dalam hajatan. 

interaksi yang dibangun antara anggota tokoh terop dan individu yang hendak 

bergabung pada kelompok terop diharapkan mampu membawa keuntungan bagi 

dirinya.  

Minat ketiga adalah kekuasaan, kekuasaan ini diwujudkan oleh pelaku hajatan 

dengan membentuk kelompok-kelompok terop, disadari atau tidak bahwa kelompok 

ini mendominasi kekuasaan diwilayah ini. Secara struktural pemerintah kelompok 

terop tidak memiliki posisi jabatan apapun, namun secara struktural masyarakat 

kelompok terop memiliki struktur sosial yang tinggi. Keikutsertaan kelompok terop 

dalam hajatan nyatanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki background 

politis, sehingga kondisi demikian sangat menguntungkan bagi mereka. Dominasi 

kekuasaan selain terlihat dalam ranah politis, dominasi ini juga terlihat pada ranah 

individu (ranah privat), ini tercermin dari adanya ketidakmampuan masyarakat etnis 

Madura dalam menentukan kemauan individu  untuk datang dalam hajatan. Prilaku 

mendatangi hajatan hanya dimaksudkan karena tekanan dari siapa pelandang dan 

siapa tokoh terop dibelakangnya yang mendukung hajatan tersebut.  

 

Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dan hasil analisis sesuai dari rumusan masalah dalam tesis 

dengan judul: Peran Komunikator  Dalam Ritual Hajatan (Studi Kasus Peran Tokoh 

Terop Dalam Hajatan Etnis Madura di Desa Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten 

Pasuruan Provinsi Jawa Timur), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Dibentuknya grup-grup kelompok terop merupakan usaha yang dilakukan 

etnis Madura untuk mempererat golongan. Hajatan teropan merupakan “wadah” para 

tokoh terop ini bertemu dan berkumpul, dalam hajatan teropan ini terjadi kontak 

silaturahmi. Dibentuknya hajatan dengan konsep teropan ini dimaksudkan pula 

sebagai upaya untuk meredam konflik antar masyarakat atau para kelompok terop, 

meskipun bahwa tidak menutup kemungkinan hajatan teropan ini juga mampu 
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memicu konflik. Selain sebagai tempat silaturahmi antar kelompok terop, hajatan 

teropan ini sarat dengan alasan motif-motif ekonomi. Pemilik hajatan mampu 

mengumpulkan uang dengan total nominal dari puluhan juta bahkan hingga ratusan 

juta rupiah dalam waktu satu malam, besar kecilnya buwuhan yang diperoleh pemilik 

hajatan tergantung dari siapa pemilik hajatan, dan seberapa sering pemilik hajatan 

melakukan buwuh terhadap orang lain. kegiatan hajatan yang dilaksanakan oleh etnis 

Madura diwilayah ini menunjukkan bahwa adanya pengawasan dari kelompok 

dominan, kelompok dominan dalam hal ini adalah para komunikator yang terlibat 

dalam aktivitas hajatan. selain mendapat pengawasan dari kelompok dominan, uang 

menjadi alat kontrol sosial dan pengendali sosial masyarakat etnis Madura. 

Peran komunikator yaitu pemilik hajatan, penanggung jawab, pengurus, 

pendamping, pengundang, pelandang tidak lebih hanya digunakan sebagai penarik 

massa untuk menyumbang. Dalam perannya, tanggung jawab  yang dilakukan oleh 

komunikator terjadi secara tumpang tindih. Meskipun pemilik hajatan sudah 

menetapkan bahwa individu A sebagai pendamping, individu B sebagai pengurus dan 

sebagainya, namun dalam melaksanakan perannya komunikator yang ditunjuk 

sebagai pengurus, pendamping, pengundang justru bisa juga bertindak sebagai 

pelandang. Dalam peran komunikator, tanggung jawab yang lebih jelas adalah peran 

penanggung jawab hajatan dan peran pelandang.  

Dalam menyiapkan dan merancang pesan terkait pesan hajatan, komunikator 

menyiapkan pesan dengan logika pesan yang digagas oleh Barbara O’Kefee. Logika 

pesan yang dipakai adalah rhetorical desain logic. Untuk menempatkan konteks 

komunikasi sebagai bentuk negosiasi. Pemilik hajatan menempatkan komunikator 

dalam hal ini adalah tokoh terop. Tokoh terop yang dipilih adalah orang yang 

memiliki kekuatan yang mampu menarik massa untuk datang berpartisipasi 

menyumbang. Ketika pemilik hajatan tidak punya kemampuan untuk menarik massa, 

maka pemilik hajat menempatkan tokoh terop yang mampu menarik massa. Sebagai 

konteks komunikasi, di dalam hajatan ini mereka menjalin sebuah interaksi, pada 

temuan penelitian ini interaksi antar orang-orang yang hadir dalam teropan bertujuan 
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sebagai personal selling dan group selling. Sebagai medium penyampai pesan, 

undangan juga dimaksudkan sebagai context redefinition: (1) undangan itu sifatnya 

urgensi, (2) undangan sebagai bentuk pemaksaan pemilik hajatan terhadap calon 

penyumbang, (3) undangan sebagai bentuk ketidakmampuan pemilik hajatan dalam 

menjangkau satu persatu calon penyumbang, (4) Ketidakmampuan pemilik hajatan 

dalam menarik massa, (5) hegemoni pemilik hajatan terhadap masyarakat calon 

penyumbang, dan (6) undangan meredifinisi profesi pemilik hajatan, undangan 

sebagai media promosi individu pemilik hajatan. 

Dalam menyampaikan pesan, pemilik hajatan menggunakan dua media 

penyampai pesan. (1) melalui undangan teks  dan (2) melalui tatap muka secara 

langsung (face to face). Media undangan teks diberikan kepada calon penyumbang 

yang tempatnya berjauhan dengan lokasi pemilik hajatan dan media tatap muka 

adalah undangan dari pemilik hajatan dengan berbicara langsung kepada orang-orang 

yang berada dalam lingkungan rumah pemilik hajatan. Undangan ini sangat 

diperlukan di wilayah ini, tanpa undangan mereka tidak akan berpartisipasi. 
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