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Abstract—This article focuses on the existence of 

the legend of Bhuju 'in the midst of Madurese society 

from the perspective of Levi-Strauss structuralism. 

Bhuju 'is a term for certain people in the past who are 

considered to have supernatural powers, meritorious, 

and contribute to the development and progress of the 

community in an area. As part of a folklore ontology, 

the legend of Bhuju 'influences the life of the Madurese 

people in particular, starting from the belief in seeking 

blessings, marriage, getting rich, even having children. 

The existence of the Bhuju Legend, which survives until 

now, is a picture of the cultural phenomena of human 

reasoning because of the similarity of thought patterns 

in imaginary narratives that produce stories, legends, 

and even myths. Previous studies of legends, have not 

focused on the existence of a legend that affects 

people's lives specifically. Therefore, this article focuses 

on the existence of the legend of Bhuju 'through the 

perspective of Levi-Strauss structuralism. The 

relationship between the socio-cultural context, and the 

influence of the Bhuju legend 'on community life, is 

included in one of the Levi-Strauss structural elements, 

namely the structure of the history of life. Then, the 

perpetuation of the existence of the legend of Bhuju 'is 

also supported by structural elements of the history of 

life, namely social institutions and geographical scope. 

 

 
Kata Kunci—Legenda Bhuju’, Eksistensi, Strukturalisme 

Lavi-Strauss 

I. PENDAHULUAN 

Kematian dianggap sebagian manusia adalah 

akhir dari segala kehidupan di dunia. Kematian adalah 

kepastian dalam ruang lingkup biologis sebagai mahluk 

hidup, tetapi kematian juga dianggap kehidupan yang 

baru. Menurut penulis, kematian itu tidak selalu mati. 

Mati yang dimaksud disini adalah mati secara fisik dan 

visual, hal yang tidak terjadi apa-apa seperti benda mati 

yang tidak berinteraksi sebagai objek, atau mati yang 

artinya tidak berarti apapun tidak bergerak dan diam, dan 

juga melakukan aktifitas fisik, serta tidak dalam kapasitas 

memberikan stimulus. Maksud penulis tidak selalu mati 

adalah, matinya seseorang atau mahluk hidup, yang 

setelah kematiannya memberikan sebuah representasi dan 

legitimasi kesan atau rasa kepada orang lain secara terus 

menerus, dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. 

Kesan kematian itu bisa menjadi sangat lama, atau hanya 

sesaat (Irawan, 2013: 41-58). Tergantung si mayit selama 

hidup memberikan kontribusi terhadap orang lain. 

Sebagai contoh kesan yang  mendalam, seperti kematian 

seorang suami yang sangat dicintai istrinya, tentu saja ini 

adalah persitiwa yang hebat bagi istri karena kehilangan 

orang yang dicintainya adalah hal yang tidak biasa, 

banyak kenangan romatis, dan kebaikan yang akan terus 

diingat, tidak jarang istri yang mengalami hal seperti ini 

mempertahankan kesan suami yang mendalam dengan 

tidak menikah lagi(Irawan, 2013).  

Kematian pahlawan negara, tentu sudah tidak 

asing lagi bagi rakyat Indonesia. Pahlawan adalah 

pejuang, jasa dan kontribusinya terhadap negara tidak 

diragukan lagi. Kenangan akan jiwa rela berkorban dan 

patriotisme terus dipelihara bahkan dilegitimasi, dengan 

peringatan hari-hari nasional, dan upacara kenegaraan, 

baik itu di lembaga pemerintahan sipil dan militer. 

Kematian ulama atau pemuka agama, lebih 

memiliki kesan yang bermakna bagi para pengikutnya. 



132 

 

Kematian orang-orang suci ini, lebih dipahami sebagai 

bentuk pengkultusan atau penyucian. Kontribusi yang 

dimaknai para pengikutnya lebih banyak kearah 

hubungan manusia dengan Tuhan. Maka tidak jarang, 

banyak dari para pengikutnya terus menerus mengenang 

kematian dengan cara memberikan doa, berziarah kubur, 

bahkan memberi peringatan pada hari-hari tertentu.  

Tradisi kematian untuk orang-orang tertentu bahkan 

yang dianggap suci sudah lama terjadi di Indonesia. 

Dijaman Hindu dan Budha, kematian para raja, dan 

keturunannya, serta kematian pemuka agama kala itu 

diberikan tempat khusus seperti candi. Kepercayaan 

dalam tradisi kematian Hindu dan Budha, adalah 

membakar mayat sampai menjadi abu, dan menyimpan 

abu mayat di candi. berbeda dengan kepercayaan Islam, 

Kristen dan Katholik, yang cenderung mengkubur mayit 

didalam tanah.  

 

Kematian seperti yang disebut penulis diatas, tidak 

jarang selalu disertai dengan cerita-cerita dan kenangan 

sebelum kematian. Pernah berbuat apa, seperti apa masa 

hidupanya, bahkan seperti apa kematiannya?. Tidak 

jarang pula, pasca kematian orang-orang ini, selalu 

diingat dengan perbuatnnya selama hidup, bahkan ada 

yang ditulis dalam buku sejarah, dan cerita-cerita lisan.  

 

Cukup banyak cerita-cerita dari berbagai daerah, yang 

merujuk kepada orang-orang tertentu pasca kematian, 

karena kontribusinya terhadap masyarakat secara luas. 

Misalnya cerita tentang dibukanya suatu lahan, 

dibukanya lahan hutan untuk dijadikan tempat tinggal 

“babad alas”, ditemukannya sumber mata air, 

menyebarkan agama, memerangi wabah penyakit, bahkan 

memecahkan suatu permasalahan. Cerita-cerita ini 

kebanyakan, menjadi konsumsi rakyat secara turun 

temurun secara lisan, dan terus berkembang seiiring 

dengan perkembangan suatu daerah.  

Karya sastra secara garis besar bisa dibedakan 

menjadi dua, tulis dan lisan. Sastra tulis yang dimaksud 

adalah karya-karya sastra yang didokumentasikan dengan 

baik, seperti dibukukan atau dicetak. Sedangkan karya 

sastra lisan yang dimaksud adalah, karya sastra yang 

disampaikan secara lisan, dari mulut ke mulut secara 

turun temurun. Hal ini senada dengan Hutomo (Hutomo 

dalam Agus: 2012) karya sastra lisan itu meliputi 

ungkapan berupa ekspresi masyarakat dalam sutau 

kebudayaan yang disebarluaskan dan diturunkan secara 

turun temurun dari lisan ke lisan yang lain. 

Sastra lisan adalah warisan budaya nasional yang 

memiliki nilai-nilai luhur jati diri bangsa, sehingga 

sepatutnya dikembangkan dan dilestarikan dengan baik. 

Kesusastraan lisan ini umumnya dikembangkan oleh 

masyarakat non perkotaan, dari mulut ke mulut. (Baried, 

1994:3)  

Di Indonesia, kesusastraan Jawa cukup populer, 

dengan cerita-cerita masa kejayaan kerajaan kala itu 

seperti Mahabarata, Hanoman, Joko Tingkir, dsb. 

termasuk cerita yang mengisahkan pahlawan-pahlawan 

Jawa (Ikram,Liaw Yock Fang, Baroroh-Baried dalam 

Istanti, 2008 : 2). Dari semua bentuk atau genre folklor 

Indonesia, yang paling banyak diteliti para ahli. folklor 

adalah prosa rakyat atau cerita rakyat (Danandjaja, 1997 

:50). Menurut William R. Bascom (dalam Danandjaja, 

1997 : 50), prosa rakyat dapat dibagi dalam tiga 

golongan, yaitu mite (myth), legenda (legend), dan 

dongeng (folktale). Untuk lebih jauh memahami kajian 

dalam artikel ini, maka perlu adanya karya ilmiah 

terdahulu sebagai bentuk preferensi akademis. Heddy 

Shri Ahimsa-Putra pada karyanya Bajo Pitoto’ Si 

Muhamma, Levi Strauss menunjukkan relasi yang 

memiliki makna tertentu yang disebut dengan istilah 

miteme, sebagai kalimat atau kata-kata yang merupakan 

unsur kecil dalam sebuah mitos. Sedangkan Catur 

Nugroho, dan Heddy Shari Ahimsa-Putra, juga 

memperkenalkan ceriteme sebagai kata, frase, kalimat, 

bagian dari alinea yang mampu disandingkan dengan 

relasi tertentu, dengan ceriteme yang lain sehingga 

mampu menciptakan makna tertentu, lewat karyanya 

“Kelahiran Semar; Representasi Nalar Jawa, Analisis 

Strukturalisme Levi Strauss”, lebih dalam tentang 

ideologi dan keyakinan sebagai bentuk analogi struktur 

masyarakat Jawa (Nugroho dan Putra, 2016: 148).  
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Analisis Levi Strauss, dari kedua penulis diatas, 

mencoba menemukan struktur cerita lewat mytheme. 

Struktur sebagai sistem dari relasi satu atau lebih, yakni 

permukaan (surface structure) dan struktur batin (deep 

Structure). Penjelasan tentang struktur permukaan ialah 

sebuah relasi-relasi antar unsur yang dibangun 

berdasarkan atas ciri-ciri luar atau empiris. Dari relasi-

relasi tersebut, maka struktur dalam dapat disusun dengan 

membuat analisis dan membandingkan dengan berbagai 

struktur dalam yang mampu dipahami sebagai fenomena 

budaya yang terkandung dalam mitos (Putra, 2004:61). 

Sedangkan karya Agus Sugiharto dan Ken W, dalam 

karyanya Legenda Curug 7 Bidadari, menggunakan 

Analisis Levi Strauss, dalam upayanya untuk melihat 

unsur terkecil dari mytheme yang memiliki relasi-relasi 

untuk membentuk suatu struktur budaya, sebagai makna 

yang merupakan pesan kolektif (Sugiharto dan 

Widyatwati, 2012). 

 

Musik dalam bentuk analisis budaya, seperti melihat 

retentan analisis struktur dalam budaya. menurut Levi 

Strauss, tokoh antropologi yang salah satu karyanya 

tentang bahasa ini mencoba untuk mencari struktur 

bahasa seperti halnya budaya, karya Isnaini Rahmawati 

yakni tentang pemikiran Levi Strauss, menggali lebih 

dalam tentang pemikiran tokoh untuk melihat pesan dan 

makna dalam membingkai analisis. (Rahmawati, 2018) 

II. METODOLOGI 

Cerita rakyat tentang legenda Bhuju’ yang penulis 

kumpulkan, dari Bangkalan sampai Sumenep berjumlah 

71 yang penulis peroleh dari wawancara oleh informan-

informan yang berjumlah 83 orang yang berasal dari 4 

Kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan 

Sumenep) di Madura. Data penelitian ini adalah satuan 

lingual yang ada dalam cerita rakyat yang dapat 

membantu penulis untuk membangun analisis Struktur 

Levis Strauss dan Eksistensi Legenda Para Bhuju’ di 

masyarakat Madura.  

Pada tahap pemaparan, data diperoleh dengan 

menggunakan metode wawancara mendasar yaitu teknik 

stimulasi, dan teknik lanjutan dengan merekam aktifitas 

wawancara. Keseluruhan informan diwawancarai dengan 

menggunakan guiding question yang telah disiapkan. 

Hasil rekaman kemudian ditranskripsi guna membangun 

untuk mengkonstruksi cerita rakyat yang ada di wilayah 

dimana informan berada. 

Sebelum tahapan analisis data, yakni mentabulasi data 

yang telah dikumpulkan. Berikutnya adalah analisis data 

dengan metode Miles dan Huberman (1994).  Tahap 

akhir adalah penyajian hasil analisis data. Pada tahap ini, 

metode yang digunakan untuk menyajikan hasil analisis 

data adalah metode informal naratif. Dalam tahapan ini, 

seluruh data disajikan dalam bentuk naratif menggunakan 

bahasa sehari-hari. Namun dalam tulisan ini, disajikan 

secara lebih ringkas. 

III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Cerita Bhuju’ di Pulau Madura, termasuk kedalam 

legenda, karena kebenaran tentang kesaktian, atau hal hal 

magis tidak jelas dan tidak bisa dijadikan sandaran 

pembenaran suatu peristiwa. Bhuju’ di Madura 

jumlahnya banyak sekali. Dalam artikel ini, penulis 

mempersempit jumlah Bhuju’ yang diteliti. Secara 

metodologis, pemilihan Bhuju’ dilandasi sebuah 

kesamaan latar peristiwa, dan dampaknya bagi 

masyarakat. Dengan mempersempit ruang lingkup kajian, 

harapan dari penulisan, artikel ini mampu dipahami 

sebagai bentuk analisis yang lebih komperhensif. 

Legenda sebagai sebuah karya sastra yang berada di 

tengah-tengah masyarakat bisa dianggap sebagai sutau 

gejala sosial. Hal ini tentu saja, karena secara langsung 

berkaitan dengan norma, dan nilai, serta adat istiadat 

masyarakat pada kurun waktu tertentu (Luxemburg, 1986 

: 23). Oleh sebab itu, legenda memiliki fungsi mimesis, 

yakni sebagai sistem proyeksi suatu masyarakat. Dugaan 

penulis, ada kemungkinan bahwa legenda Bhuju’ adalah 

ekspresi kolektif masyarakat Madura secara umum, atau 

Legenda Bhuju’ sebagai cerminan angan-angan kolektif 

masyarakat Madura, dalam mengungkapkkan cerita. Oleh 

karena itu, peneliti akan menganalisis cerita legenda 

Bhuju’ menggunakan teori strukturalisme Levi-Strauss. 

Levi-Strauss, dengan teori strukturalisme, ingin 

memahami nalar atau pikiran alam bawah sadar manusia 

dalam menjalani kehidupan. Sedangkan media atau 

perantara yang digunakan untuk memahami nalar 
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tersebut yaitu mitos yang diyakini kebenarannya seperti 

kesaktian. Struktur bawah sadar ini dapat menghadirkan 

berbagai fenomena budaya yang ada disekitarnya. 

Ungkapan struktur dari fenomena budaya 

(Putra,2004:66), menurut Levi-Strauss, adalah model 

yang dibuat oleh ahli antropologi untuk memahami, 

menjelaskan gejala dan menganalisi gejala budaya, yang 

tidak ada hubungannya dengan fenomena empiris 

kebudayaan itu sendiri (Putra,2004:61).  

Nalar manusia muncul karena adanya persamaan pola 

pikir dalam bernarasi secara imajiner. Contoh sistem 

kekerabatan muncul dalam berbagai cerita. Misalnya : 

Ada seorang putri yang dibuang dan bertemu dengan 

pangeran tampan, ataupun sebaliknya seorang putra raja 

yang dibuang dan menemukan pujaan hati. Mitos sebagai 

sebuah seni, menurut pemikiran Levi-Strauss (1976) 

bersifat dialektikal itu melahirkan oposisi biner (binary 

opposition), misalnya atas-bawah, kiri-kanan, kaya-

miskin, langit-bumis, dan air-api. Oposisi biner tersebut 

melahirkan suatu keharmonisan. Keharmonisan itu 

tampak pada pola pikir masyarakat pemilik mitos 

tersebut. Dengan demikian, ada hubungan homologis 

antara mitos dan konteks sosial-budaya masyarakat. 

Hubungan ini adalah bentuk mediasi dari masyarakat 

untuk mengatasi konflik (Barnauw,1989). Lebih singkat, 

masyarakat mencari jalan keluar untuk mengatasi konflik 

yang terjadi pada keadaan sosial-budaya mereka, dan 

mengekespresikannya dengan membuat cerita-cerita. 

Ekspresi ini dilakukan dalam keadaan ketidaksadaran 

antropologis. seringkali mediasi untuk menyelesaikan 

konflik terkadang tidak disadari. 

Claude Levi-Strauss memberikan analisis mitos 

dengan pengembangan model-model linguistik. Ada 

kemiripan antara mitos dan bahasa, pertama; bahasa 

adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan 

dari satu orang ke orang lain. Hal ini terjadi pula dengan 

mitos, yang disampaikan melalui bahasa lewat cerita, 

agar pesan-pesan didalamnya dapat tersampaikan. 

Kedua, mitos mengandung langue dan parole. 

Aspek Langue adalah kebenaran umum yang disepakati 

bersama, seperti norma, fakta sosial, aturan-aturan serta 

nilai yang kesemua hal ini adalah sebuah kesatuan sistem 

sosial yang tidak disadari. sedangkan parole adalah pesan 

yang sifatnya subyektif, tergantung penafsiran tiap-tiap 

individu. Pada tataran Langue, struktur tertentu dalam 

sebuah mitos dapat diperkuat dengan cerita. (Putra, 

2006:44-45). 

Berikutnya, dalam linguistik, diakronik adalah sebuah 

dimensi waktu (historis, masa lalu, kini dan masa depan). 

Sedangkan singkronik adala aspek bahasa yang 

merepresentasikan bahasa pada suatu kejadian tertentu. 

Dan dimensi sinkronik yang ada dalam mitos adalah 

rangkaian mytheme-mytheme yang secara struktur terkait 

satu sama lainnya. 

1)   Mytheme 

2) Oposisi Biner Mytheme-Mytheme dalam Legenda 

Bhuju’ 

3)   Struktur Sejarah Kehidupan 

Levi Strauss ragu bahwa sebuah kemiripan itu 

disebabkan oleh kebetulan. Justru hal yang berulang dan 

terus menerus dengan rentang waktu tertentu, 

memperlihatkan suatu kecenderungan dan pola. 

Kesamaan yang nampak berulangkali pada berbagai 

macam cerita rakyat dari berbagai budaya, oleh Levi 

Straus dianggap bukan dari hasil interaksi eksternal 

manusia. Hal ini lebih cenderung kepada hasil dari 

sebuah imajenasi manusia, atau nalar manusia. Maka dari 

itu, selalu ada kesamaan yang ada pada cerita rakyat, 

mitos-mitos, terdapat kejadian-kejadian atau relesi-relasi 

tertentu yang berulangkali, dan ada kesamaan dan 

pembalikan yang berpola (Putra, 2004) 

Pola yang berulang, dari beberapa mitos yang berbeda 

dipandang Levi Strauss sebagai variasi dari sebagian 

tema dasar budaya. Disisi lain keanekaragaman mitos 

tersebut, terdapat struktur universal tertentu yang 

konsisten, dan mitos dapat diterjemahkan menjadi 

struktur-struktur tersebut. Mitos dilihat sebagai sebuah 

jenis bahasa yang dapat dibagi menjadi unit-unit individu 

(mytheme) yang seperti unit bunyi dasar bahasa (fonem), 

yang memperoleh maknannya bisa dipahami dengan 

cara-cara tertentu. 

Aturan menata kombinasi, dapat dilihat sebagai jenis 

tata bahasa, dalam rangkaian hubungan dibawah 

permukaan narasi yang membangun ‘makna’ sejati mitos. 
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Makna dianggap bukan dari pengalaman pribadi maupun 

kejadian yang ditentukan oleh alam lain, melainkan 

produk sebuah sistem tertentu yang dimiliki secara 

kolektif. Makna adalah sebuah penyampai ‘pesan’ 

sehingga mitos sering dianggap berpikir mengenai 

dirinya sendiri melalui manusia, bukan sebaliknya (Putra, 

1997). 

A. Struktur Sejarah dan Intitusi Sosial Legenda Bhuju’ 

Madura 

Berdasarkan penjelasan teori diatas, cerita tentang 

Bhuju’ Madura juga bisa dikategorikan sebagai mitos. 

Karena didalam legenda Bhuju’ terdapat sejumlah 

konsep, pedoman, dan pandangan tertentu dari 

masyarakat sebagai penciptanya. Hal senada dijelaskan 

oleh Kulchohn dalam mitos Jawa (2004) bahwa mitos 

yang murni sebenarnya akan menjelaskan ritual 

pendukungnya. Legenda Bhuju’ membawa pesan makna 

yang memungkinkan terjadinya transmisi pesan. Untuk 

memahami makna dari pesan mitos tersebut, perlu 

diakukan analisi berdasarkan latar belakang budaya yang 

menciptakannya, yakni budaya Jawa. Menggunakan 

intepretasi dapat dilakukan dengan beberapa langkah dan 

metode tertentu. Sebagai berikut : 

Narasi dalam Legenda Bhuju’ Madura dalam 

strukturalisme, mitos dipandang sebagai sistem tanda 

(Eagleton, 2006:140-141). Levis Strauss, sistem tanda 

merupakan representasi struktur luar yang akan 

menggambarkan struktur yang ada didalam (underlying 

structure) dari pemikiran manusia. Dalam analisis 

struktural, ia memberikan penjelasan bahwa didalam 

mios terdapat hubungan antar unit satu dan unit lainnya 

(yang merupakan kesatuan struktur) yang tidak terttutup, 

tetapi merupakan kesatuan relasi-relasi yang dapat 

dicampur, dan dipergunakan untuk menjelaskan makna 

dibalik mitos. Ia menjelaskan bahwa terbentuknya mitos 

tidak tertatur, sebab si empunya cerita biasanya 

mencertikan mitos sekehendak hatinya. 

Perlu menjadi perhatian, bahwa dalam 

ketidaberaturan mitos itu ada keteraturan yang tidak 

secara langsung oleh penciptanya, dan keteraturan-

keteraturan ini acap kali disebut sebagai struktur. Maka 

dari itu, dalam analisis Levi-Strauss mencoba untuk 

menemukan struktur dengan cara mempelajari hal-hal 

NO NARASI 
FREKUENSI 

CERITA 

1 Kesaktian seorang ulama masa lalu 24 

2 Perjuangan untuk berdakwah 12 

3 Kesaktian para tetua desa/wilayah 9 

4 

Kesaktian para raja-raja/bangsawan 

masa lalu 

6 

5 

Nasib tragis yang menimpa seorang 

ulama ketika berdakwah 

3 

6 

Perjuangan seorang dalam melawan 

penjajah Belanda 

3 

7 

Usaha seseorang dalam 

mengembangkan pertanian 

2 

8 Usaha untuk menjadi penyembuh 2 

9 

Kerja keras seorang guru/kiai untuk 

mencerdaskan muridnya 

1 

10 Kesaktian anak ajaib 1 

11 

Kisah cinta seorang tetua 

desa/wilayah 

1 

12 Kisah tragis seorang bayi 1 

13 Nasib tragis seorang murid 2 

14 

Pencuri budiman yang bertobat dan 

akhirnya menjadi tokoh masyarakat 

1 

15 Penemuan api tak kunjung padam 1 

16 

Perjuangan seorang ibu menaikkan 

derajat keturunan 

1 

17 Penciptaan sumber air 1 

  Total 71 
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yang bias dalam mite dan sekuen yang kemudia 

disatukan kedalam satu struktur (Endraswara, 2005 : 227-

230). 

Cerita Rakyat tentang Legenda Bhuju’ cukup banyak. 

Setidaknya terdapat 113 cerita rakyat yang dihimpun 

penulis selama bulan Mei-Agustus 2019. Tetapi setelah 

dianalisis lebih mendalam, seperti asal muasal cerita, 

kenapa diberi nama Bhuju’, dan juga analisis detail 

terkait unsur struktur generik naratif 5W+1H yakni 

Orientasi, Komplikasi, Klimaks, Resolusi dan Koda. 

Hanya 71 legenda terkonfirmasi sebagai legenda yang 

baik. Adapun sisanya belum bisa dikatakan sebagai 

legenda karena informasinya tidak lengkap. Maka dari 

itu, legenda yang tidak memenuhi standart, tidak 

dijadikan sebagai rujukan Legenda Bhuju’. 

 

71 legenda yang menjadi data utama penelitian ini, 

secara keseluruhan bergenre naratif, baik itu yang bersifat 

anekdot maupun tragedi. Ke-71 legenda tersebut 

dijadikan data dalam penelitian ini karena mampu 

merepresentasikan cerita rakyat yang ada di Madura.  

 

Tabel dibawah ini berisi rekapitulasi ke-71 legenda 

yang terkumpul. Tabel ini berisi klasifikasi data 

berdasarkan motif-motif (isi narasi) sebagai berikut; 

 

Tabel 1 Narasi Legenda Bhuju’ Madura 

Sumber : Data Primer 

 

Narasi dalam legenda Bhuju’ Madura, beririsan 

dengan mitos yang menguatkan tanda-tanda, seperti 

kesaktian, mempunyai kekuatan tertentu, dan peristiwa 

heroik. Stuktur dalam, seperti relasi dalam kekuasaan 

lokal adalah model penguatan struktur dalam seperti 

ulama, tetua desa, dan para bangsawan atau anggota 

kerajaan. Agen penguat struktur sekaligus, sosialisasi 

dalam sebuah budaya didalam masyarakat, adalah 

serangkaian bentuk atau upaya-upaya dalam pengertian 

yang lebih masif dan berkelanjutan, maka tidak heran 

situasi legenda semacam ini bisa bertahan dan sampai 

ratusan tahun lamanya ditengah-tengah masyarakat. 

Hubungan ini adalah bentuk mediasi dari 

masyarakat untuk mengatasi konflik (Barnauw,1989). 

Lebih singkat, masyarakat mencari jalan keluar untuk 

mengatasi konflik yang terjadi pada keadaan sosial-

budaya mereka, dan mengekespresikannya dengan 

membuat cerita-cerita. Ekspresi ini dilakukan dalam 

keadaan ketidaksadaran antropologis. seringkali mediasi 

untuk menyelesaikan konflik terkadang tidak disadari. 

Levis Strauss, sistem tanda merupakan representasi 

struktur luar yang akan menggambarkan struktur yang 

ada didalam (underlying structure) dari pemikiran 

manusia. Dalam analisis struktural, ia memberikan 

penjelasan bahwa didalam mios terdapat hubungan antar 

unit satu dan unit lainnya (yang merupakan kesatuan 

struktur) yang tidak tertutup, tetapi merupakan kesatuan 

relasi-relasi yang dapat dicampur, dan dipergunakan 

untuk menjelaskan makna dibalik mitos. Ia menjelaskan 

bahwa terbentuknya mitos tidak tertatur, sebab si 

empunya cerita biasanya mencertikan mitos sekehendak 

hatinya. 

Tidak mengherankan, bahwa situasi penulis ketika 

melakukan wawancara dilapangan, acap kali bertemu 

dengan situasi  cerita dengan versi yang berbeda-beda 

terkait dengan legenda Bhuju’ Madura. Namun, cerita-

cerita tersebut memilki tujuan dan kisah yang sama, 

dengan penuturan yang berbeda. Struktur luar Legenda 

Bhuju’ Madura, tidak lepas dari peran-peran pemangku 

kepentingan dalam memberikan tekanan dalam setiap 

cerita-cerita. Tidak jarang pula, penguat relasi kekuasaan 

antar struktur diikuti oleh ritual-ritual tertentu sehingga 

menjadi sebuah hal yang suci.   

Sejarah dalam Legenda Bhuju’ tidak lepas dari peran 

agen untuk memperkuat asumsi dalam ruang lingkup 

masa, seperti jaman kolonialisme Belanda, Penjajahan, 

perang dsb. Hal ini tentu saja menkaburkan tahun-tahun 

yang tepat, tentang sejatinya sebuah sejarah (Azhar, 

2016). Tentu saja, Legenda menjadi kian lestari di tengah 

masyarakat Madura, karena misteri dalam sebuah 

Legenda belum tentu obyektif dan otentik. Penguat 

struktur dalam legenda juga berperan sukses untuk 

memediasi konflik. Seperti kebanyakan peritiwa, tentang 

penyebaran agama, tidak jarang mengalami penolakan 
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atau perlawanan. Madura dan Jawa, adalah penduduk 

yang pada waktu itu (jaman kerajaan nusantara) 

didominasi oleh pengaruh Hindu dan Budha. Analisis 

penulis, cerita Legenda Bhuju’ ini adalah upaya-upaya 

menkombinasikan mitos-mitos dalam Legenda Bhuju’ 

Madura dengan konflik yang terjadi pada awal 

penyebaran Islam. Struktur sejarah dalam Legenda 

Bhuju’ bisa dibagi menjadi 3; masa Kerajaan Nusantara, 

Masa Kolonialisme atau penjajahan, dan awal masuknya 

Islam di Madura. Diakui oleh penulis bahwa, tahun-tahun 

yang yang diperoleh dari cerita Bhuju’ Madura, memang 

tidak bisa menyebutkan tahunnya secara pasti, namun 

lebih kepada gambaran masa-masa tertentu lewat latar 

cerita setiap Legenda Bhuju’. Ruang lingkup geografis 

mendukung adanya cerita Legenda Bhuju’ dimana tipikal 

tanah di Madura berbeda, mulai dari Bangkalan hingga 

Sumenep. Seperti Legenda Bhuju’ di Bangkalan 

misalnya, beberapa kisah menceritakannya tentang 

ditemukannya sumber mata air, tanah yang subur, dan 

sungai, dengan penguatan tokoh-tokoh di ceritanya. Di 

beberapa titik makam para Bhuju’ biasanya ditempatkan 

diatas bukit, atau tempat-tempat lebih tinggi, bahkan di 

pesisir pantai, namun tidak jarang di dalam hutan, dan di 

tengah pemukiman. Lebih jelas Eksistensi juga diperkuat 

struktur dalam, luar, institusi sosial, dan ruang lingkup 

geografis (Putri, 2019:99). Narasi agen dalam struktur 

Legenda Bhuju’ akan terlihat pada tabel berikut ini; 

B. Eksistensi Legenda Bhuju’ Madura 

 

Tabel 2, Profil Legenda Bhuju’ 

NO 

TOKOH BERDASARKAN 

PROFIL NARASI (AGEN 

STRUKTUR) FREKUENSI 

1 Ulama 41 

2 Tetua Desa 22 

3 Bangsawan 6 

4 Pelajar 2 

  Total 71 

Sumber : Data Primer 

Dari tabel 2 di atas, terlihat bahwa profil dari 

tokoh utama legenda adalah ulama (41 tokoh), yang 

kemudian disusul tetua desa (22 tokoh), bangsawan (6 

tokoh), dan pelajar (2 tokoh). Dari data ini kita bisa 

melihat bahwa kebanyakan legenda para 

Bhuju’menceritakan tentang peranan ulama di Madura, 

kehidupan tetua desa di masa lalu, kehidupan bangsawan 

serta kehidupan pelajar.  

 

Tabel 2 menjelaskan tokoh dalam profil narasi 

legenda Bhuju’ Madura. Ulama menempati posisi teratas 

pada banyaknnya cerita, nomor dua adalah tetua desa, 

dan seterusnya bangsawan dan pelajar. Hegemoni 

struktur tidak lepas dari relasi kekuasaan struktur yang 

terpelihara dengan baik, hingga saat ini. Tidak heran, 

premodialisme dikalangan para ulama Madura sampai 

saat ini menjadi hal yang lumrah, meski Indonesia sedang 

mangalami pendewasaan politik demokrasi, dan mencoba 

untuk mereduksi kekuatan-kekuatan sentris diwilayah 

tertentu.  

 

Menarik perhatian penulis, terdapat dua cerita tentang 

Legenda Bhuju pelajar. Cerita Legenda Bhuju’ yang 

biasanya identik oleh tokoh masyarakat atau stakeholder, 

ternyata juga terdapat cerita tentang pelajar. Keberadaan 

Bhuju’ pelajar ini sekaligus menepis anggapan bahwa 

kebanyakan orang Madura tidak selalu didomanasi oleh 

strata tertetntu. Meski tidak berada dalam ruang lingkup 

struktur yang memiliki kekuasaan, pelajar adalah bagian 

dari struktur.  

 

Penguatan eksistensi Legenda Bhuju’ tidak lepas dari 

peran struktur dan agen yang ada didalamnya untuk 

memberikan penguatan, penciptaan bahkan sosialisasi. 

Analisis eksistensi Legenda Bhuju’ Madura ini didasari 

oleh keberadaan instistusi sosial yang ada disekitarnya, 

seperti pondok pesantren, masjid, dan paguyuban 

masyarakat.  

 

Institusi sosial diatas berperan penting dalam 

pelanggengan, dan pelestari Legenda Bhuju’. Institusi 

sosial ini dengan agen para ulama dan kiai misalnya 

memiliki kontribusi yang kuat terhadap sosialisasi 

Legenda Bhuju’. Hegemoni kiai terhadap santri adalah 

dengan memberikan contoh tentang kisah pendahulu, 

yakni penyebar agama Islam yang ada di Madura dengan 

berbagai mitosnya. Legenda Bhuju’ dengan kisahnya 
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telah terlegitimasi oleh institusi sosial dengan cara ritual-

ritual sakral. Seperti peringatan Bhuju’ (haul), yang 

diadakan setiap tahunnya, ritual ziarah makam Bhuju’, 

serta peringatan hari-hari tertentu ke makam-makam 

Bhuju’. 

 Legenda Bhuju’ Madura, dengan kisahnya 

seperti yang ditulis di tabel 1, memiliki korelasi dengan 

masyarakat Madura yang memiliki keinginan atau cita-

cita tertentu. Singkat penulis, Bhuju’ adalah representasi 

contoh dari masyarakat Madura pendahulu yang memiliki 

pengalaman serta kontribusi yang kuat terhadap 

masyarakat sehingga makam Bhuju’ dijadikan media 

untuk mendapat berkah, dan kisahnya yang menginspirasi 

masyarakat. Sehingga tidak jarang makam para Bhuju’ 

tidak sepi dari para peziarah untuk berdoa dan mengharap 

berkah dari tempat tersebut. 

 Ritual-ritual yang diadakan setiap tahunnya 

adalah agenda eksistensi Bhuju’ agar selalu diingat oleh 

masyarakat Madura. Para peziarah lokal, dan pendatang 

tidak luput dari peristiwa peringatan ini, ritual syukuran, 

membuat tumpeng, menyelanggarakan pagelaran seni 

bahkan dzikir jamaah acap kali menjadi bagian ritual 

tahunan ini. 

IV. KESIMPULAN 

Eksistensi Legenda Bhuju’ terlegitimasi oleh 

institusi sosial, seperti pondok pesantren dan paguyuban 

masyarakat. Struktur sejarah juga memperkuat legenda 

Bhuju’ untuk tetap berada dalam ruang lingkup 

masyarakat, oposisi biner memperkuat legenda Bhuju’ 

bahwa konflik dalam proses penyebaran agama Islam di 

Madura realitasnya terjadi. Struktur luar misalnya, 

membuat cerita yang tidak beraturan bahkan terkesan 

banyak perbandingan. Tetapi tidak lepas dari tujuan yang 

sama yakni memperkuat cerita-cerita legenda dengan 

mitos-mitos yang memperkuat keyakinan masyarakat 

Madura. Masyarakat Madura secara umum tidak segan 

memberikan sebuah petunjuk atau nasehat bagi siapa saja 

yang memiliki keinginan atau tujuan untuk memperoleh 

berkah di makam Bhuju’ seperti segera mendapatkan 

anak, melimpahkan rezeki, dagangan laris, mencari 

jodoh, bahkan terhindari dari balak.  

 Keterikatan Legenda Bhuju’ terhadap ruang 

geografis nampak pada penempatan makam para Bhuju’ 

yang berbeda dari kebanyakan makam pada umumnya, 

berada di tengah-tengah pemukiman, bukit, tengah hutan, 

dan pinggir pantai, meskipun berada diantara makam 

lainnya, makan Bhuju, sengaja diberi tanda khusus agar 

menjadi pembeda dari makam-makam disekitarnya. 

untuk memperkuat pengkultusan para Bhuju, agen dalam 

struktur yakni paguyuban masyarakat tidak absen dari 

ritual tahunan peringatan Bhuju’ agar selalu diingat, dan 

eksis ditengah-tengah masyarakat Madura. 
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