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MADURA INTEGRATIF, 

MUNGKINKAH? MENGURAI KONFLIK 

ANTARDAERAHDI MADURA: 

SEBUAH SOLUSI ALTERNATIF 
 

 

 

 

 
Lahirnya Negara Madura sebagai respon akibat hegemoni Jawa sejak masa kerajaan 

di Madura menjadi salah satu factor utama, meskipun ada factor lainnya, yakni 
kekayaan ‘garam’ Madura. Garam Madura telah menguasai pasaran di Nusantara 

bahkan di ekspor ke luar berbagai Negara, sejak masa kolonialisme Belanda, bahkan 
dimonopoli oleh Belanda melalui kesepakatan dengan kerajaan Sumenep 

untuk memaksimalkan pendapatan dari kolonialisme Belanda 

 (Jonge, 2020)  

… 

 

Madura lahir dari rentetan sejarah panjang, sejak masa Kerajaan 

sampai saat ini. Ada beragam catatan mistis dan catatan historis 

dalam berbagai manuskrip yang mengiringi dokumen-dokumen 

terkait Madura. Artinya mengurai historisitas sebuah daerah yang 

bernama ‘Madura’ dengan ragam konfliknya antardaerah baik 

meliputi sosial, politik, budaya, ekonomi dan lainnya merupakan 

sesuatu yang sangat sulit, apalagi dengan segala keterbatasan sumber 

sejarah mengenai konflik antardaerah di Madura. 

Hal ini tergambarkan dari belum banyaknya penelitian dan 

penulisan sejarah umum terkait Madura. Meskipun demikian, 

melalui ekstrapolasi data maupun melalui informasi, bahwasanya 

lintasan kesejarahan Madura dimulai sekitar 4000 tahun-an. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan ragam peninggalan bahwasanya leluhur 

Iskandar Dzulkarnain 
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masyarakat Madura berasal dari utara dengan berkebudayaan 

neolitik (Rifa’ie, 1993). Artinya melalui leluhurnya masyarakat 

Madura sudah bisa mengupam atau mengasah batu untuk 

membuat kapak persegi, maupun pacul. Hal ini mencerminkan 

masyarakat Madura sudah memiliki kemampuan untuk bercocok 

tanam. Selain itu, kedatangan mereka ke Madura dengan 

mengarungi lautan menunjukkan bahwasanya mereka merupakan 

pelaut yang tangguh dan hebat.  

Hal ini diperkuat dengan legenda atau dongeng mengenai 

orang yang pertama kali datang ke Madura merupakan seseorang 

dengan menggunakan rakit (ghetek) yang ditumpangi ibu dan anak 

yang dilahirkannya di atas ghetek. saat melintasi laut lepas. 

Legenda tersebut berawal negara Mendangkumalan ibukota 

kerajaan Kalingga dengan raja Sangjangtunggal. Raja tersebut 

memiliki seorang putri bernama Bendoro Gung, yang kemudian 

hari diketahui hamil tanpa suami. Dikarenakan malu maka sang 

raja menyuruh sang patih untuk membunuh putrinya dan tidak 

diperkenankan pulang ke kerajaaan sebelum dapat membuhnya. 

Kemudian, sang patih membawa putri raja tersebut ke hutan untuk 

dibunuh, namun setiap kali pedangnya akan menyentuh leher sang 

putri setiap kali itu pula pedang tersebut jatuh ke tanah, hal ini 

terjadi sampai tiga kali. Sehingga sang patih kemudian memberi 

kesimpulan bahwa kehamilan sang putri adalah mukjizat. Karena 

ketidakmampuannya maka sang putri dihanyutkannya ke laut bebas 

dan sang patih kemudian memakai baju poleng dan merubah 

namanya menjadi kiai Poleng. Kemudian sang putri sampai ke sebuah 

pulau yang saat itu terpecah menjadi dua, Gunung Gegger dan 

Gunung Pajuddan dengan melahirkan seorang putra yang diberi 

nama Raden Sagoro (Abdurrachman, 1971). 

Kedatangan orang India (kemudian Cina) pada awal abad 

Masehi, dengan keterbatasan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki 

pulau Madura untuk diperdagangkan, menyebabkan masyarakat 

Madura menjadi perantara perdagangan. Hal ini berdampak 

terhadap sulitnya kerajaan-kerajaan kecil di Madura untuk dapat 

menyaingi kekuasaan kerajaan Jawa dengan  daerah yang lebih 

subur dan makmur. Oleh karenanya, secara ekonomi dan politik, 

Madura lalu tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh Jawa. Sejak 
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zaman kerajaan Kalingga atau Mataram kuno yang konon beribukota 

di Medang Kumulan di Jawa Tengah, terus ke Dinasti Isana 

keturunan Mpu Sindok yang menguasai Jawa Timur pada abad X – 

XII, kerajaan-kerajaan di Madura hanya menjadi daerah taklukan atau 

Negara bawahan yang tidak begitu berarti (Rifa’ie, 1993). 

Bersamaan dengan jatuhnya kerajaan Singasari berakhir juga 

masa pra sejarah Madura. Terdapatnya prasasti dan bahan tertulis 

atau manuskrip terkait Madura, seperti Sumenep dan Batu Putih 

menunjukkan hal ini. Namun, hingga berakhirnya kerajaan 

Majapahit, kerajaan-kerajaan di Madura merupakan wilayah yang 

dikuasai kerajaan Jawa yang tidak dhitungkan. Madura 

diperhitungkan karena garamnya, sumbangan tenaga kerjanya 

(SDM) untuk kemaritiman dan keperluan lainnya (Rifa’ie, 1993). 

Meskipun dalam sejarah tercatat peran besar orang Sumenep 

kepada Raden Wijaya terhadap berdiri dan berkembangnya 

kerajaan Majapahit (Abdurachman, 1973), bahkan nama Majapahit 

sendiri konon diberikan oleh seorang pekerja Madura yang 

kelaparan saat membuka hutan dan menemukan buah maja, yang 

pahit rasanya, dan termasuk pembuatan dan pendirian pintu gerbang 

besi kerajaan Majapahit yang melibatkan pertolongan tokoh 

legendaris Madura Joko Tole. Pada waktu bersamaan berkipralah 

Arya Lembu Petteng – konon anak gelap raja Wikramawijaya 

(menantu raja Hayam Wuruk) – di Pamadekan, yang 

keturunannya kemudian menjadi pimpinan daerah-daerah Madura 

barat (Rifa’ie, 1993). 

Artinya, sejak lama wilayah Madura telah terbagi dalam 

beberapa wilayah, yakni dalam lima kerajaan kecil yang dikuasai 

oleh kerajaan-kerajaan Jawa. Keterpisahan dan keterjajahan 

wilayah Madura oleh kerajaan-kerajaan besar Jawa tidak 

menciptakan satu agenda bersama untuk melakukan perlawanan 

keluar dari jajahan dan penguasaan kerajaan Jawa, bahkan yang 

terjadi perlawanan-perlawanan yang dilakukan bentuknya adalah 

gerakan parsial yang tidak pernah melibatkan perlawanan 

menyeluruh yang dilakukan oleh kerajaaan-kerajaan Madura 

terhadap kerajaan Jawa, termasuk terhadap kolonialisme Belanda, 

yakni perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan Madura barat oleh 

Trunojoyo, dan kerajaan Madura timur yang cenderung 
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mendukung kerajaan Jawa. Sehingga untuk memotret Madura 

secara integratif merupakan sesuatu yang sangat sulit dikarenakan 

dalam catatan sejarah ‘Madura’ selalu berkonflik atau berbeda dalam 

setiap kebijakannya, kecuali ketika membentuk ‘Negara Madura’.    

PEMBAHASAN 

Madura Terbagi dalam Beberapa Daerah: Tinjauan Sejarah 

Untuk sekitar satu abad – yakni sejak runtuhnya kerajaan 

Majapahit pada tahun 1527, serta selama belum kuatnya kerajaan 

Demak dan Pajang yang menggantikannya untuk memaksakan 

hegemoni – beberapa kerajaan Islam (Sumenep, Pamekasan, 

Jamburingin, Blega, dan Palakaran) sempat berjaya di Madura. 

Ketiadaan rempah-rempah di Madura menyebabkan pedagang 

Portugis (dan Spanyol) yang sekitar waktu itu mendatangi Nusantara 

kurang meminati pulau Madura. Sekalipun demikian, dampak 

kehadiran mereka cukup besar karena merekalah yang memper-

kenalkan tanaman Amerika Selatan seperti jagung, ketela, 

singkong, cabai, buncis, dan srikaya yang penting untuk 

kehidupan penduduk Madura (Rifa’ie, 1993). 

Kemandirian kerajaan-kerajaan Islam Madura itu berakhir 

ketika Sultan Agung – yang melancarkan kebijakan untuk 

menyatukan seluruh Jawa di bawah Mataram – yang berhasil 

menguasai keseluruhan pulau Madura pada tahun 1624. Hampir 

semua penguasa kerajaan-kerajaan kecil Madura, seperti Sumenep, 

Pamekasan, Jamburingin, Blega, dan Kota Anyar gugur melawan 

serangan penaklukan Sultan Agung, kecuali Adipati Sampang 

(Raden Praseno) yang membelot dan langsung menyerahkan diri. 

Raden Praseno kemudian diangkat menjadi penguasa baru 

Madura barat, meskipun sebenarnya tersandera dan diharuskan 

untuk tetap tinggal di ibukota Mataram, yang dikawinkan dengan 

adik Sultan Agung, dan diberi gelar Cakraningrat I. Untuk mengelola 

wilayah Sumenep ditunjuklah Kanjeng Raden Tumenggung 

Anggadipa dari Jepara. Sementara itu, buat mengisi kekosongan 

sebagai akibat perang, sebanyak 40.000 orang Madura ditrans-

migrasikan ke daerah Gresik oleh Sultan Agung (Rifa’ie, 1993). 

Ketika Sultan Agung meninggal, tahtanya digantikan oleh 

Raja Amangkurat I yang suka bertindak sewenang-wenang. 

Bahkan kesewenang-wenangannya memakan banyak korban, di 
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antaranya  Pangeran Alit (adiknya sendiri) dicurigai dan 

diperintahkan untuk ditangkap dan dibunuh, Raden Maluyo ayah 

dari Trunojoyo juga menjadi korban, dan akhirnya juga Cakraningrat 

I (Raden Praseno). Raden Trunojoyo yang merupakan cucu 

Cakraningrat I dijagokan untuk mengepalai pemberontakan pada 

tahun 1670 oleh putra mahkota Mataram. Namun Trunojoyo 

dikhianati karena sang putra mahkota yang berhasil naik tahta lalu 

meminta bantuan VOC (sebuah kompeni dagang Belanda yang 

setapak demi setapak sejak awal abad XVII mulai mencengkeramkan 

kuku penjajahannya) untuk menumpas pemberontakan tersebut. 

Untuk melunasi hutang penutup biaya perang pemberontakan 

Trunojoyo (dan kemudian juga buat memadamkan pemberontakan 

Surapati) serta perang suksesi kerajaan yang didalangi VOC, 

Mataram diharuskan menyerahkan Pamekasan dan Sumenep pada 

Belanda pada tahun 1705. Ketika kemudian terjadi pemberontakan 

Cina di seluruh Jawa, VOC yang terdesak meminta bantuan bupati 

Bangkalan Cakraningrat IV, dengan janji akan dijadikan raja 

Madura barat yang bebas dari Mataram. Setelah pemberontakan 

teratasi, kewajiban Mataram untuk menanggung biaya dilunasinya 

pada tahun 1743, dengan jalan menyerahkan Madura barat secara 

mutlak kepada VOC. Akibatnya, VOC tidak mahu melepaskan 

Bangkalan yang sudah sah menjadi miliknya kepada Cakraningrat 

IV seperti yang dijanjikannya. Merasa dikhianati Cakraningrat IV 

lalu terus mengobarkan perang melawan Belanda namun ia 

dikalahkan dan dibuang ke Afrika Selatan Kaap de Goede Hoop, 

dan ia meninggal dunia di sana pada tahun 1759. Mayatnya 

kemudian dibawa pulang oleh keturunannya dan dikuburkan di 

Madura. Namun, lambat laun kekuasaan VOC hancur diakibatkan 

oleh korupsi dan kesalahan para pegawainya yang terlalu berfoya-

foya dalam gaya hidup kesehariannya, maka VOC dililit hutang 

besar sehingga menjadi pailit dan terpaksa dibubarkan pada akhir 

tahun 1799. Oleh karena itu, seluruh Madura kemudian tidak lagi 

merupakan milik sebuah kompeni dagang VOC tetapi menjadi 

jajahan negara kolonial Belanda (Rifa’ie, 1993).   

Pada tahun 1850 merupakan tanda dari batas dasawarsa 

penguasa-penguasa pribumi yang dipaksa menyerah kepada 

kolonial Belanda. Kemudian, Belanda memperkenalkan sebuah 
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sistem pemerintahan ganda dengan menetapkan pengangkatan 

patih atau perdana menteri (rijksbestierder) di Kerajaan Bangkalan 

(1847) dan Sumenep (1854). Yang diteruskan dengan diterapkannya 

kekuasaan langsung di Kerajaan Pamekasan tahun 1858. Tahun 

1940, sebagai batasan akhir, atau merupakan tahun-tahun terakhir 

peranan Belanda sebelum pendudukan Jepang di Asia Tenggara 

(Kuntowijoyo, 2002). 

Sesuai dengan geografi politik tradisional, Madura merupakan 

sebuah nama yang dipakai untuk sebuah kerajaan, yang kemudian 

bernama Bangkalan, di wilayah barat pulau utama Madura. Nama 

Madura oleh Belanda digunakan untuk menggambarkan keseluruhan 

pulau yang mereka tetapkan sebagai Kerisedanan Madura pada tahun 

1857. Kerisedanan Madura terdiri dari tiga kelompok pulau: kelompok 

satu, pulau utama Madura dan yang berada di sekitar pulau tersebut, 

yakni yang berada di sebelah selatan dan tenggara: Pulau 

Mandangin, Gili Duwa, Gili Bitah, Gili Guwa, Gili Yang, Gili 

Ginting, Gili Luwak, Puteran, dan Pondi (Poday). Kelompok kedua, 

Pulau Sapudi, Raas, Supanjang, Paliat, Sabunten, Sapeken, dan 

Kangean di sebelah timur Madura, dan kelompok tiga, jauh dari 

pantai pulau-pulau tersebut, ada pulau Solombo (Salembu) di 

sebelah timur laut dan Bawean di sebelah barat laut Madura. Di 

Pulau Madura sendiri terdapat tiga kerajaan pribumi, Bangkalan di 

sebelah barat, Pamekasan di tengah, dan Sumenep di timur 

(Kuntowijoyo, 2002). 

Terletak di sebelah pinggir timur laut Jawa, Madura secara 

geografis, sejarah dan budayanya merupakan bagian dari Jawa. 

Perekonomian Madura tergantung dari wilayah produksi padi di 

Jawa sebagai penyuplai makanan. Setelah sempat menikmati 

kebebasannya yang relative pendek selama persaingan dinasti pada 

masa awal Islam di Jawa, Madura tidak berhasil mempertahankan 

kemerdekaannya melawan kekuatan Mataram. Karenanya, akhirnya 

Belanda yang menjamin kebebasan kerajaan-kerajaan Madura dari 

dominasi Jawa. Pada tahun 1705 Sumenep dan Pamekasan 

mendapatkan jaminan dari Belanda dan Bangkalan pada tahun 

1743. Belanda kemudian memberikan gelar tertinggi kepada raja-

raja Madura yang disamakan dengan gelar raja-raja Surakarta dan 

Yogyakarta. Namun, dengan pemberian gelar tersebut Belanda 
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menganggap raja-raja Madura sebagai bawahannya. Gelar sultan 

dianugerahkan kepada Raja Sumenep pada tahun 1825. Sedangkan 

sebuah gelar yang pernah diberikan oleh Letnan Gubernur Inggris 

Raffles kepada Raja Bangkalan tahun 1815, dikukuhkan kembali 

oleh Belanda pada tahun 1847 dengan gelar panembahan, dan 

tahun 1830 kepada Raja Pamekasan. Kemudian, gelar panembahan 

yang lazim digunakan untuk menyebut semua raja-raja di tiga 

kerajaan pribumi (Kuntowijoyo, 2002). 

Belanda selanjutnya memperkuat kontrol politiknya atas 

Madura dengan menetapkan Kerisedanan Madura pada tahun 

1857 dengan ibukotanya di Pamekasan, tempat Residen Belanda. 

Belanda menempatkan asisten residen masing-masing di dua 

kerajaan, Bangkalan dan Sumenep, yang mereka anggap sebagai 

kabupaten-kabupaten. Pada tahun-tahun berikutnya terlihat 

sedikit demi sedikit Belanda telah menyusutkan lebih jauh 

kerajaan-kerajaan pribumi sampai akhirnya diputuskan untuk 

dihapuskan, Pamekasan tahun 1858, Sumenep tahun 1883, dan 

Bangkalan tahun 1885. Sementara itu, tahun 1864 Belanda telah 

memaksa Panembahan Bangkalan untuk menjadikan Sampang 

terpisah sendiri sebagai subregensi atau ronggo yang secara resmi 

berada di bawah panembahan, meskipun dalam praktiknya untuk 

urusan administrasi masih ditangani oleh asisten residen Belanda 

(Kuntowijoyo, 2002). 

Setelah tahun 1885 Belanda membagi Madura menjadi empat 

afdeeling dan empat kabupaten – afdeeling dikepalai oleh asisten 

residen, dan kabupaten dikepalai oleh bupati–Madura terdiri dari 

afdeeling-afdeeling dan kabupaten-kabupaten, Bangkalan, Sampang, 

Pamekasan, dan Sumenep. Pada tahun 1858 Madura direorganisasi 

lagi menjadi dua karesidenan; Madura timur dengan ibukota 

karesidenan Pamekasan, dan Madura barat dengan ibukota 

karesidenan Bangkalan, dengan masing-masing karesidenan dikepalai 

oleh seorang residen Belanda. Adapun karesidenan Madura timur 

terdapat tiga asisten residen (Pamekasan, Sumenep, dan Arjasa), dua 

kabupaten (Pamekasan dan Sumenep), 12 kepala distrik (wedono), 34 

kepala subdistrik (mantri aris), dan 521 desa. Sedangkan di 

karesidenan Madura barat terdapat dua asisten residen (Bangkalan 

dan Sampang), dua kabupaten (Bangkalan dan Sampang), 
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sembilan kepala distrik, 30 kepala subdistrik, dan 467 desa. Pada 

tahun 1933, kabupaten Sampang dihapuskan dan wilayahnya 

disatukan dengan Pamekasan (Kuntowijoyo, 2002). 

Madura dalam Ragam Kepentingan Sektoral Daerah 

Madura yang terpisahkan dalam empat wilayah teritori, yakni 

Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep dalam sejarahnya 

penuh dengan beragam konflik dan perbedaan kepentingan 

antarwilayah. Hal ini terpotret dari beragam program 

pengembangan antarkabupaten di Madura yang sering kali 

tumpang tindih antarwilayah. Ketiadaan rencana pengembangan 

yang holistik ini tergambarkan dari beragam program planning 

yang ingin dikembangkan oleh setiap kabupaten, sebagaimana 

yang tergambarkan dalam rencana kegiatan yang dikembangkan 

oleh Badan Pengelola Wilayah Suramadu (BPWS). 

 

Tabel 5.3. Daftar Kawasan Cepat Tumbuh di Pulau Madura dan 

Kepulauan 

 Nama Kabupaten 

dan KCT 
Lokasi Potensi 

Kawasan Kaki 

Jembatan Suramadu 

sisi Madura, 

termasuk Jalan 

Poros akses 

Suramadu serta 

jalan siripnya, dan 

kawasan industri 

socah 

Labang, Burneh, 

Tragah, Socah 

(BANGKALAN) 

- Wisata pantai, budaya, dan 

belanja produk khas 

Madura 

- Industri pengolahan 

menengah-besar, utamanya 

semen/kapur 

- Perdagangan dan jasa 

(utamanya pendukung 

wisata), pemukiman 

- Industri mikro-kecil 

akik/batu-batuan 
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Pelabuhan Tanjung 

Pandan dan kawa-

san industri di pan-

tai utara Bangkalan 

(Kawasan Khusus 

Pantai Utara 

Madura/KKM) 

Klampis, 

Arosbaya, 

Sepulu 

(BANGKALAN) 

- Industri pengolahan 

menengah-besar 

- Perdagangan dan jasa 

- Kapal rakyat 

- Industri mikro-kecil olahan 

hasil laut  

Kawasan 

Agropolitan 

Soburbang dan 

Kawasan 

Pengembangan 

Utama Komoditi 

(Kapuk) 

 

Socah, 

Bangkalan, 

Burneh, Geger, 

Galis, Tanah 

Merah 

(BANGKALAN) 

- Tanaman pangan: padi, 

kacang tanah, jagung, 

- Perkebunan: Jambu mente, 

kapuk, kelapa, bunga 

melati, melinjo, Salak, 

rambutan  

- Peternakan: sapi dan ayam 

potong 

Kawasan 

Agrowisata 

Arosgerah 

 

Arosbaya, 

Geger, Tanah 

Merah 

(BANGKALAN) 

- Agrowisata (tanaman 

pangan dan hortikultura, 

perikanan, peternakan dan 

kehutanan (Mangrove dan 

hutan rakyat, dan lokasi 

outbond))  

- Wisata religi/budaya 

Sentra industri kecil 

(Kluster IKM) 

Banyuates, 

Sokobanah 

(pantai utara); 

Pangarengan, 

Sreseh 

(SAMPANG) 

- Batik, anyaman bambu, 

pande besi 

- Garam, pengolahan hasil 

ikan, ikan tangkap 

- Industri pengolahan kapur 

- Mebel Ukir  

Agropolitan dan 

Agrowisata 

Banyuates, 

Tambelangan, 

Ketapang 

(SAMPANG) 

- Jambu mente, ubikayu, 

semangka, melon dan 

bentul 

- Wisata alam: pantai, air 

terjun, pertanian 

- Industri pengolahan hasil 

pertanian 

Kawasan sekitar 

pengeboran 

 

Robatal, 

Camplong 

(SAMPANG) 

- minyak dan gas bumi  

- Perdagangan dan jasa 

- Mebel dan Ukiran kayu 

Pariwisata dan 

Sosial budaya 

 

Camplong, 

Sampang 

(SAMPANG) 

- Wisata alam: Pantai 

Camplong, Gua Lebar 

- Wisata budaya: Rato ebu  
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- Perdagangan dan jasa 

(khususnya penunjang 

wisata)  

Perbatasan 

 

Banyuates, 

Omben, 

Camplong, 

Sreseh 

(SAMPANG) 

- Industri pengolahan hasil 

laut, garam, wisata alam 

Pulau Mandangin 

 

Pulau 

Mandangin 

(SAMPANG) 

- Pertambangan, minyak dan 

gas bumi 

- Wisata laut dan pesisir 

- Perikanan laut dan tangkap 

Agropolitan 

Rupanandur 

Waru, Pakong, 

Pagentenan, 

Kadur 

(PAMEKASAN) 

- Tembakau, Padi, Jagung, 

Cabe Jamu, Empon-empon 

- Buah-buahan tropis 

- Sapi Potong, Kambing, 

Unggas, 

- Bawang merah 

Minapolitan, 

perikanan dan 

pelabuhan 

Tlanakan, 

Pademawu, 

Larangan, 

Pasean, 

Batumarmar  

(PAMEKASAN) 

- Industri garam, tambak 

garam, rumput laut 

- Industri pengolahan hasil 

perikanan 

 

Perdagangan, jasa, 

industry 

Tlanakan, 

Batumarmar, 

Pasean 

(PAMEKASAN) 

- Industri garam dan 

pengolahan hasil perikanan 

- Perdagangan dan jasa 

- Pabrik Gula PT Gendis 

Madura (Pasean) 

Pariwisata  Pamekasan, 

Tlanakan, 

Pademawu, 

Larangan, 

Proppo 

(PAMEKASAN) 

- Wisata: pantai (Talang 

siring dan Jumiang); api tak 

kunjung padam; budaya: 

kerapan sapi; kampung 

batik tulis 

- Perdagangan dan jasa, 

khususnya penunjang 

wisata 

- Industri garam, rumput 

laut, hasil perikanan 
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Minapolitan 

 

Pasongsongan 

dan Saronggi 

(SUMENEP) 

- Perikanan tangkap dan 

budidaya perikanan 

- Industri garam  

- rumput laut 

Bandara Sumenep, Arjasa 

(perintis) 

(SUMENEP) 

- Perdagangan dan jasa 

Triangle wisata 

 

Pulau Giliyang, 

Dungkek, 

Lombang 

(SUMENEP) 

- Wisata kesehatan, alam 

(pantai) dan budaya 

- Perdagangan dan jasa, 

khususnya penunjang 

wisata 

Agropolitan 

 

 

Rubaru 

(SUMENEP) 

- Unggulan: bawang merah 

dan cabe 

- Peternakan: Sapi potong 

dan domba EG 

- Perkebunan dan pertanian: 

jagung, kelapa, jambu 

mente, gayam, sukun, dan 

apokat, jeruk keprok, 

mangga dan sawo 

Industri kecil-

menengah (IKM) 

 

Pragaan, Bluto, 

Ambunten, 

Pasongsongan, 

Talango, 

Kalianget, 

Saronggi 

(SUMENEP) 

- Industri mikro kecil 

menengah (IMKM) Mebel, 

Keris, Batik, olahan hasil 

ikan 

- Industri garam 

Kawasan 

Pengembangan 

Kepulauan 

Kangean 

 

 

Arjasa, 

Kangayan, 

Sapeken 

(SUMENEP) 

- Bandara, pelabuhan: 

Perdagangan dan jasa  

- Perikanan tangkap, IMKM 

olahan hasil perikanan 

- Pertambangan dan migas 

- Budidaya mutiara 

- Peternakan: ternak besar 

Kawasan 

pengembangan 

kepulauan 

Giliginting 

Giligenting 

(SUMENEP) 

- Migas dan batu gamping 

- Rumput laut 

- Perikanan tangkap, olahan 

hasil ikan  

Sumber: BPWS, 2015 
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 Dari beragam rencana kegiatan tersebut Nampak bahwasanya 

kabupaten-kabupaten di Madura memiliki keinginan yang sama 

untuk mengembangkan pariwisata, pengembangan agripolitan, 

pengembangan industrialisasi dengan tidak memiliki ciri 

kekhasannya di tiap-tiap daerah. Dengan sumber daya alam yang 

cenderung sama antardaerah maka bisa dipastikan bahwasanya 

kabupaten-kabupaten di Madura tidak memiliki satu visi misi 

bersama untuk mengembangkan Madura, yang ada adalah 

pengembangan yang berbasis sektoral untuk daerahnya masing-

masing, dengan atau tanpa memikirkan pengembangan atau 

kemiskinan di daerah lainnya, sehingga potensi konflik 

antarkabupaten di Madura masih sangat besar. Meskipun konflik 

tersebut bisa memacu untuk mengembangkan daerahnya masing-

masing. Padahal antarkabupaten di Madura dengan potensi yang 

sama memiliki ragam persoalan yang sama, misalnya persoalan 

mengenai garam (Dzulkarnain, 2020) maupun persoalan tembakau, 

dan lain sebagainya, yang seharusnya menjadi satu persamaan visi 

misi untuk mengembangkan kabupaten berbasis ke-Madura-an.  

Madura Bersatu dalam Ketertindasan: Negara Madura 

Bercepatan pada hari Jumat 23 Januari 1948 sekitar jam 16.00-

17.00 WIB diadakan pungutan suara di setiap desa-desa di Madura, 

yakni sekitar 1900 desa dan 100 desa di kepulauan, untuk 

menentukan nasib Madura menjadi ‘Negara Madura’, dengan 

71.88% masyarakat Madura menginginkan berdirinya Negara 

Madura (Arieffin, 1948). Pungutan suara penentuan nasib Madura, 

dibentuk Komite Penentuan Kedudukan Madura yang terdiri dari 
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11 orang anggota. Selain itu, empat kabupaten di Madura, 

Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep dibentuk juga 

panitia, yang beranggotakan dua kali banyaknya keonderan 

(onder-district), dan memiliki panitia cabang, yang beranggotakan 

dengan jumlah yang sama banyaknya dengan desa-desa yang 

melakukan pungutan suara. Di setiap desa, anggota-anggota 

panitia dibantu oleh kalebun (kepala desa) dan penulis desa untuk 

menghitung suara (Arieffin, 1948). 

Pada hari Jum’at tanggal 19 Februari 1948 para Komite 

Penentuan Kedudukan Madura, Residen Cakraningrat diterima 

oleh Dr. Van Mook untuk mengakui status Madura sebagai 

‘Negara Madura’. Permintaan tersebut lahir dari berbagai golongan 

masyarakat Madura, yakni ulama’, saudagar, dan rakyat Madura, 

serta Persatuan Kebangsaan Madura, yang mengadakan rapat pada 

tanggal 14 Januari 1948 di Pendopo Kabupaten Pamekasan 

(Arieffin, 1948). 

Dominasi Jawa (Mataram) dalam pemerintahan Republik 

Indonesia telah menjadi beban sejarah yang akan terus diingat oleh 

masyarakat Madura, bagaimana kekejaman kerajaan Mataram 

dalam menjajah dan menguasai Madura (Muryadi, t.t), dan pada 

masa ini Madura merupakan pulau yang relatif makmur dengan 

garamnya (Kuntowijoyo, 2002). Selain itu, Madura cenderung bisa 

bekerjasama dengan Belanda untuk membantu Madura dalam 

melawan Mataram dengan terbentuknya Barisan Madura, 

meskipun akhirnya tentara Barisan Madura dijadikan Belanda 

sebagai tentara untuk melawan pemberontakan yang dilakukan 

oleh Diponegoro, Perang Bone, Perang Paderi, Perang Bali dan 

perang-perang lainnya (Kuntowijoyo, 2002), bahkan Belanda 

seringkali memberikan hadiah maupun penghargaan kepada para 

raja dan keluarganya dikarenakan bantuannya memberantas para 

pemberontak melalui Barisan Madura, dan saking cintanya raja-

raja di Madura, seringkali berkhasiat jika meninggal dunia untuk 

ditutupi bendera Belanda (Wiryoprawiro, 1986). Tepat pada 

tanggal 20 Februari 1948 secara resmi pemerintah kolonialisme 

Belanda melalui Dr. Van Mook mengakui dan merestui berdirinya 

Negara Madura, dengan Cakraningrat ditunjuk sebagai Wali Negara 

Madura dan pada tanggal 15 April 1948 dilakukan pemilihan Dewan 
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Perwakilan Negara Madura, dan di bulan Desember Dewan 

Perwakilan Negara Madura ini dilantik di Kabupaten Pamekasan. 

Meskipun Negara Madura hanya berdiri sekitar 2 tahun, karena 

pada tanggal 19 Maret 1950 turunlah Surat Keputusan Presiden RIS 

yang menetapkan daerah Madura sebagai Residen dari Republik 

Indonesia (Muryadi, t.t). 

Kesimpulan (Rekonsiliasi Konflik) 

Beragam perbedaan antarakabupaten di Madura dengan rencana 

pengembangannya yang bersifat sektoral semakin memperkuat 

adanya konflik antarkabupaten di Madura. Hal ini tergambarkan 

dalam rencana planning pengembangan sebagaimana yang digam-

barkan oleh BPWS. Meskipun dalam catatan historis antarkabupaten 

pernah bersatu suara untuk menjadikan Madura menjadi Negara. 

Lahirnya Negara Madura sebagai respon akibat hegemoni Jawa 

sejak masa kerajaan di Madura menjadi salah satu factor utama, 

meskipun ada factor lainnya, yakni kekayaan ‘garam’ Madura. 

Garam Madura telah menguasai pasaran di Nusantara bahkan di 

ekspor ke luar berbagai Negara, sejak masa kolonialisme Belanda, 

bahkan dimonopoli oleh Belanda melalui kesepakatan dengan 

kerajaan Sumenep untuk memaksimalkan pendapatan dari 

kolonialisme Belanda (Jonge, 2020). Mengoptimalkan potensi 

garam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Madura 

dengan mengelola garam sendiri oleh masyarakat Madura tanpa 

campur tangan pemerintahan Indonesia (mayoritas Jawa-Mataram) 

menjadi penguat untuk menjadikan Madura menjadi Negara. 

Meskipun kebersamaan visi misi itu hanya bertahan sekitar dua 

tahun. Kini, mungkinkah kabupaten-kabupaten di Madura akan 

bersatu? Isu Provinsi Madura apakah akan dapat mempersatukan 

kabupaten-kabupaten di Madura dan berbagai stakeholders di 

Madura? Sejarah yang akan mencatatnya.  

Menurut penulis alternative menyatukan kabupaten-kabupaten 

di Madura adalah penguatan sumber daya alam Madura untuk 

dijadikan visi misi kebersamaan dengan catatan sejarah masa lampau 

bahwasanya kita memiliki sumber daya alam yang begitu adikuasa di 

berbagai belahan dunia termasuk Nusantara, yakni garam. 

Mengembalikan Madura menjadi Pulau Garam merupakan elemen 
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terkuat untuk menciptakan rekonsialisasi konflik (alternative) bagi 

kabupaten-kabupaten di Madura.   
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