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SISTEM KOMUNIKASI SOSIAL MASYARAKAT MELAYU SAMBAS
DALAM TRADISI BEPAPAS SEBAGAI UPAYA INTERNALISASI
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ABSTRAK

Komunikasi dalam ruang lingkup kajian keilmuan sangatlah luas, tidak
terbatas pada interaksi yang bertujuan sekedar menyampaikan dan menerima
informasi. Namun setiap ruang lingkup kehidupan juga termasuk dalam bagian
dari komunikasi. Termasuk di antaranya adalah dalam hubungan interaksi sosial.
Hubungan interaksi yang terjadi dalam ruang lingkup sosial inilah yang disebut
dengan komunikasi sosial. Adapun dalam prakteknya di lapangan, komunikasi
sosial memiliki integritas yang kuat dengan sebuah budaya. Integritas yang
terbangun merupakan sebuah sistem yang telah menjadi satu kesatuan di
masyarakat, salah satunya Masyarakat Melayu Sambas. Kemudian dengan
adanya hubungan interaksi yang terbangun di masyarakat tersebut lahirlah
sebuah aturan yang mengikat antar individu selaku anggota masyarakat. Proses
hubungan tersebut berlangsung dalam waktu relatif lama, pada akhirnya
membentuk sebuah nilai yang tertanam terkandung dalam adat istiadat
masyarakat itu sendiri, sebagai dalam Tradisi Bepapas. Terkait dengan proses
pelaksanaannya, komunikasi sosial yang telah terbingkai dalam sebuah adat
istiadat memiliki tujuan tertentu yaitu, berperan sebagai proses internalisasi
nilai-nilai keislaman.

Kata Kunci: Komunikasi Sosial, Masyarakat Melayu Sambas, Internalisasi Nilai.

A. Pendahuluan
Komunikasi adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan

manusia. Sebagai makhluk sosial, seorang manusia akan selalu berinteraksi
dengan orang lain. Dalam kajian ilmu komunikasi interaksi yang terjadi
disebut dengan istilah berkomunikasi. Bentuk interaksi yang dilakukan oleh
seseorang dapat berupa berkomunikasi dengan diri sendiri maupun
berkomunikasi dengan orang lain. Berawal dari dasar itulah muncul berbagai
bentuk-bentuk komunikasi seperti komunikasi Intrapersonal, komunikasi
antarpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa, dan bentuk
komunikasi lainnya. Selain ditinjau dari bentuknya, pengelompokan
komunikasi juga dapat dilihat dari berbagai aspek, di antaranya komunikasi
organisasi, komunikasi antar budaya, komunikasi politik, komunikasi bisnis,
komunikasi sosial dan pembangunan, dan lain.

Berbagai bentuk komunikasi di atas, satu di antaranya adalah

1 Mahasiswa Pascasarjana Program Magister (S2), Program Studi Komunikasi dan
Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun
Akademik 2015/2016.
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komunikasi sosial. Pada tataran prakteknya di lingkungan masyarakat,
komunikasi sosial pada umumnya dilakukan melalui dua cara, yaitu ada yang
secara lisan (langsung) ataupun melalui media (secara tidak langsung). Pada
satu sisi, di era perkembangan teknologi yang begitu pesat komunikasi dapat
dengan mudah dilakukan melalui berbagai macam media, di antaranya melalui
media cetak, seperti koran, majalah dan karya buku. Kemudian media
elektronik, seperti media massa televisi, radio, dan hand phone, dan media
maya (internet). Selain melalui media cetak dan media elektronik, pada sisi
lainnya komunikasi juga dapat dilakukan melalui media tradisional, seperti
adat, tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu,
media tradisonal merupakan salah satu perangkat yang terbangun dalam
praktek komunikasi sosial daerah-daerah tertentu.

Indonesia adalah negara yang memiliki beribu-ribu pulau yang
membentang dari Sabang sampai Merauke. Memiliki berbagai Suku Bangsa
dan beranekaragam adat dan budayanya. Berbicara tentang budaya, salah satu
unsur pembentukannya adalah kesenian dan tradisi. Adapun tradisi itu sendiri
terbangun dan terbentuk sesuai dengan karakter dan kepribadian yang dimiliki
oleh masing-masing daerah. Salah satunya adalah masyarakat Melayu
Sambas. Sedangkan dalam tradisi dan budaya masyarakat Melayu Sambas itu
sendiri, ada istilah yang dikenal dengan tradisi Bepapas.

Tradisi Bepapas adalah bagian dari bentuk komunikasi sosial
masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun yang pada kebiasaannya
dilakukan di berbagai kesempatan, antara lain seperti mandi buang-buang,
tolak bala, pindah rumah dan sunatan. Dalam pelaksanaan tradisi bepapas
yang dilakukan masyarakat Melayu Sambas terjadi berbagai macam
komunikasi, baik itu secara pribadi maupun kelompok. Adapun dalam
interaksi itu tema yang dikomunikasikan sangat beragam, tidak terpaku pada
pembahasan topik tertentu. Tema yang dibicarakan semua semuanya mengalir
begitu saja, terutama di sela-sela acara dilakukan. Adapun orang yang terlibat
di dalamnya terdiri dari lapisan masyarakat, di antaranya ada tokoh agama,
aparat-aparat Desa, guru, petani, wiraswasta, dan lain sebagainya. Semuanya
membaur tanpa dibatasi oleh status sosial dalam satu tempat. Sehingga
interaksi yang dibangun dalam tradisi bepapas merupakan salah satu diskusi
ruang public yang efektif dalam menyampaikan nilai-nilai keislaman kepada
yang hadir di dalamnya.

Mengingat semakin lajunya perkembangan media elektronik yang
digunakan sebagai media komunikasi sosial masyarakat. Namun pada waktu
yang sama juga interaksi sosial masyarakat mulai berkurang, sehingga peran
sesama anggota masyarakat untuk saling mengingatkan terkait dengan nilai-
nilai keislaman juga berkurang. Maka dari itu, ditinjau dari aspek
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penyampaian pesan keislaman dalam tradisi bepapas, sangat menarik sekali
untuk dibahas terkait dengan bagaimana komunikasi sosial yang dilakukan
masyarakat Melayu Sambas bisa digunakan sebagai sarana untuk
menyampaikan nilai-nilai keislaman kepada sesama umat beragama selaku
anggota sosial masyarakat.

B. Komunikasi Sosial Masyarakat Melayu Sambas
Sejak berabad-abad lalu, bahkan sejak manusia pertama kali lahir

komunikasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial
masyarakat. Kehidupan sosial masyarakat merupakan sebuah struktur yang
terbentuk karena adanya sebuah proses interaksi sosial antara sesama anggota
masyarakat. Menurut Kimbal Young dan Reymond yang dikutip oleh Suojono
Suokanto menyatakan bahwa “tidak akan ada namanya sebuah kehidupan
apabila di dalam masyarakat itu tidak terjadi sebuah interaksi sosial antara
sesama anggota masyarkat”.2 Adapun proses yang terbangun dalam sebuah
interaksi sosial akan dapat terwujud ketika adanya sebuah komunikasi.
Sehingga bisa dikatakan bahwa komunikasi adalah faktor terpenting dalam
proses terbentuknya sebuah struktur sosial masyarakat.

Secara umum komunikasi dipahami sebagai sebuah hubungan atau
interaksi antara seseorang dengan orang lain baik itu secara individual maupun
kelompok. Beriring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan,
komunikasi yang pada awalnya merupakan sebatas retorika (cara berbicara)
akhirnya menjadi sebuah kajian disiplin keilmuan yang dikenal dengan istilah
Ilmu komunikasi. Secara terminologi komunikasi diartikan sebagai sebuah
proses pernyataan antara manusia dengan manusia lainnya yang saling
menyampaikan pikiran, perasaan, gagasan, ataupun informasi, yang
disampaikan dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya.3 Alasannya adalah
karena secara konkretnya yang disampaikan itu adalah bahasa, baik itu pesan
maupun lambang (Symbol).

Terdapat beragam definisi yang diberikan para ahli tentang komunikasi.
Keberagaman tersebut, terjadi karena berbedanya sudut pandang dalam
memahami komunikasi. Dalam perspektif psikologi perilaku, S.S. Stevens
yang dikutip oleh Rosmawaty menyatakan bahwa komunikasi merupakan
respon yang berbeda-beda diterima dari Organisme terhadap suatu stimulus.4

Organisme yang dimaksudkan oleh Stevens adalah komunikator dan
komunikan, karena dalam kajian ilmu komunikasi modern sekarang ini

2 Soejono Soekant, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.
60-61.

3 Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2003), Cet. 3, h. 28.

4 Rsmawaty, Mengenal Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Widya Padjadjaran, 2010), h. 16.
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komunikator dan komunikan pada waktu terjadinya sebuah proses interaksi
komunikasi posisi keduanya bisa menjadi saling bergantian satu sama lain.
Adapun yang paling penting dalam komunikasi menurut Stevens adalah
adanya stimulus, karena diterimanya sebuah respon dari stimulus yang
diberikan kepada organisme lain menandakan itu telah tersampaikannya
sebuah pesan. Sedangkan jika tidak diterima atau di abaikan maka itu
belumlah dikatakan sebuah komunikasi.

Selanjutnya menurut Wilbur Schramm sebagai tokok bapak komunikasi
dalam merintis penelitian komunikasi massa menyatakan bahwa komunikasi
itu merupakan upaya dalam membagi informasi, ide atau sikap.5 Menurutnya
komunikasi itu dapat dibangun ketika telah memiliki tiga unsur, seperti
sumber, pesan dan tujuan. Sumber yang dimaksudkan oleh Wilbur adalah
komunikatornya, kemudian pesan adalah isi dari informasi, ide atau sikap
yang dibagikan, sedangkan tujuan dalam hal ini adalah komunikan atau
penerima pesan (audien). Oleh sebab itu, dalam pandangan Wilbur sebuah
komunikasi dapat disebut berjalan apabila telah terbangun kesamaan antara
sumber dengan yang ditujunya.

Adapun menurut Stewart L. Tubs dan Sylvia Moss dalam bukunya
Human Communication menyebutkan bahwa komunikasi ditinjau dari aspek
perilaku sebagai sebuah kelompok atau dalam hal ini sebagai kelompok sosial,
maka komunikasi merupakan proses pertukaran pesan Verbal maupun
Nonverbal yang dilakukan oleh lebih tiga orang dengan tujuan untuk saling
mempengaruhi.6

Terkait dengan komunikasi sosial, sebuah komunikasi dapat dikatakan
sebagai bentuk komunikasi sosial karena pada hakikatnya orang yang terlibat
di dalam proses penyampaian antara komunikator dan komunikan adalah
sebagai manusia. Sedangkan manusia itu sendiri adalah makhluk sosial yang
tidak bisa terlepas dari interaksi sosial di masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi dan pengertian komunikasi dari sudut
pandang para ahli di atas dapat dikatakan bahwa komunikasi antar manusia
disebut sebagai komunikasi sosial, karena pada dasarnya manusia itu disebut
sebagai manusia adalah karena ia berkomunikasi. Selaku makhluk sosial
dalam kegiatannya berinteraksi dengan manusia lainnya dan masyarakat,
manusia perlu menyampaikan pendapat, ide, gagasan kepada manusia lainnya.
Oleh sebab itu, diperlukannya sebuah komunikasi. Terkait dengan hal itu
David K. Berlo mendefinisikan Komunikasi sebagai sebuah Instrumen untuk
melakukan interaksi sosial, yang berguna untuk mengetahui dan memprediksi

5 Rosmawaty, Mengenal Ilmu Komunikasi..., h. 15.
6 Stwart L. Tubs dan Syilvia Moss, Human Communication; Prinsip-prinsip Dasar, Editor

Dedy Mulyana (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), Cet. 5, h. 17.
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setiap orang lain, juga untuk mengetahui eksistensi diri selaku makhluk sosial
dalam menciptakan keberlangsungan hidup dalam keseimbangan di
masyarakat.7 Oleh sebab itu komunikasi yang dilakukan dalam ruang lingkup
suatu kelompok masyarakat disebut juga dengan komunikasi sosial.

Merujuk kepada pengertian komunikasi itu sendiri, maka komunikasi
sosial pada dasarnya adalah suatu proses interaksi dimana seseorang atau
lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain supaya pihak lain dapat
menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. Adapun dalam pandangan
lain, komunikasi Sosial dapat pula diartikan sebagai suatu proses interaksi
antar seseorang atau suatu lembaga melalui penyampaian pesan dalam rangka
untuk membangun integrasi atau adaptasi sosial.

Sebagai sebuah proses interaksi sosial, masyarakat Melayu Sambas
adalah salah satu bentuk dari kelompok masyarakat yang menjadi bagian dari
proses interaksi sosial. Karena apabila ditinjau dari ilmu sosiologi yang
merupakan akar dari komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa masyarakat
itulah objek utama dari kajian yang terkait dengan ilmu sosial.8 Termasuk
dalam pembahasan ini objek kajiannya adalah Masyarakat Melayu Sambas.

Ditinjau dari aspek sosialnya masyarakat merupakan kesatuan hidup
sekelompok manusia yang berinteraksi antara satu sama lain dalam sebuah
sistem atau adat istiadat tertentu secara berkesinambungan sesuai dengan
identitas yang menjadi pengikat dari kelompok tersebut.9 Maka dari itu,
masyarakat Melayu Sambas merupakan segolongan orang yang berkumpul
dalam suatu sistem adat istiadat Melayu dan dibingkai oleh identitas
kemelayuaannya sebagai pengikat kelompoknya.

Menurut Soejono Soekanto, untuk dapat mengenal kondisi sosial suatu
masyarakat, maka dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya adalah aspek
kehidupan sosialnya, ekonomi dan politik.10 Adapun aspek kehidupan
sosialnya meliputi aspek letak geografis dan kondisi sosial budaya. Kemudian
dari aspek ekonomi maka dapat dilihat dari kondisi alam dan lingkungannya.
Sedangkan aspek politiknya adalah konstruksi sosialnya.

Secara geografis masyarakat Melayu Sambas terletak di Kabupaten
Sambas. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2012,11 daerah
Kabupaten Sambas yang berada di utara Propinsi Kalimantan Barat, yaitu

7 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.
.20-21.

8 Henry Pratt Fairdchild and 100 Audthorities, Dictioonary of Sociology, (IOWA: litlefield,
Adams and CO, 1976), hal. 296. Lihat juga Soejono Soekant, Sosiologi Suatu Pengantar..., h. 14.

9 Sulasman dan Setia Gumilar, Teori-teori Kebudayaan; Dari teori Hingga Aplikasi,
(Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 28-29.

10 Soejono Soekant, Sosiologi Suatu Pengantar..., h. 15.
11 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, Dikutip dari http://sambaskab.bps.go.-

id/index.php?hal=tabel&id=1, Pada Tanggal 5 Maret 2016, Pukul 23. 34 WIB.
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pada titik koordinat di 208’ Lintang Utara, 033’ Lintang Utara, dan 10839’
Bujur Timur, serta 11004’ Bujur Timur. Sedangkan berdasarkan perbatasan
wilayahnya, Kabupaten Sambas sebelah utaranya berbatasan langsung dengan
Serawak Malaysia (Malaysia Timur). Sebelah selatan berbatasan dengan
Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang. Sebelah Barat berbatasan
dengan Laut Natuna. Kemudian sebelah Timurnya berbatasan langsung
dengan Kabupaten Bengkayang dan Serawak.

Masyarakat Melayu Sambas adalah masyarakat mayoritas di Kabupaten
Sambas, karena sekitar 84 % di huni oleh masyarakat Melayu. Adapun sisanya
terdiri dari etnis Dayak dan Etnis Tiong Hua. Menurut data yang ada
Masyarakat Melayu di sambas adalah termasuk masyarakat Melayu
Terbanyak di Kalimantan Barat, dan satunya adalah di Kecamatan
Bengkayang.

Adapun dari sisi ekonomi pada esensinya yang menjadi tolak ukur
kondisi sosial masyarakatnya maka dapat dilihat dari aspek usaha-usaha yang
menjadi mata pencaharian pokok masyarakat bersangkutan.12 Terkait dengan
Masyarakat Melayu Sambas, secara geografis terletak pada daerah yang
memilki keluasan daerah kurang lebih 6.396 Km2, dengan kelembaban sekitar
87 %, dan curah  hujan yang berkisar sekitar 71,25 mm sampai 284,08 mm
denagn 149 hari hujannya per tahun. Berdasarkan data statistik tersebut, maka
masyarakat Melayu sebagai penduduk mayoritas di Kabupaten Sambas pada
umumnya usaha yang menjadi sentral perekonomian masyarakat pertama
adalah mengeksploitasi alam sebagai Agrarisator (pertanian), nelayan,
pegawai negeri, wiraswasta. Adapun dari sisi perekonomian pasar di
Kabupaten Sambas didominasi oleh etnis Tiong Hua. Berikut data statistik
Kabupaten Sambas di bidang pertanian:

Tabel
Data Bidang Pertanian Kabupaten Sambas

Tahun 2012

Jenis Data 2012 Satuan
1. Padi

- Luas areal produksi (panen) 53.821 Ha

- Jumlah produksi gabah 178.502 Ton
- produksi beras 107.658,15 Ton

- Jumlah konsumsi beras 69.035,10 Ton / Th

2. Jagung
- Luas areal produksi (panen) 226 Ha

- Jumlah produksi 405 Ton

- Jumlah konsumsi jagung

3. Kedelai

12 Soejono Soekant, Sosiologi Suatu Pengantar..., h. 15.
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- Luas areal produksi (panen) 741 Ha

- Jumlah produksi 1.084 Ton

- Jumlah konsumsi kedelai

4. Singkong dan umbi-umbian

- Luas areal produksi 352 Ha

- Jumlah produksi 3.677 Ton

Melihat data di atas, beberapa tipe kelompok sosial budaya masyarakat,
juga menjadi salah satu aspek penting dalam mengkaji kehidupan sosial suatu
masyarakat, termasuk di dalam adalah masyarakat Melayu Sambas. Ditinjau
dari aspek budaya Masyarakat Melayu Sambas memiliki sejarah yang cukup
panjang. Menurut hasil penelusuran sejarah, pada awalnya bangsa Melayu
yang terdapat di Sambas adalah keturunan dari Sultan Berunai. Kemudian
beriring dengan perjalanan waktu, dimana ketika raja Berunai Abdul Jalil
Jabar terdampar di daerah Selatan Kalimantan Barat. Kemudian pada akhirnya
pertama kali mendirikan kerajaannya di Sambas setelah anak Raja Tengah
menikahi seorang putri dari Ratu Sepudak selaku penguasa kerajaan yang
berkepercayaan animisme di daerah Sambas masa itu.13

Masyarakat Melayu Sambas apabila di telusuri lebih dalam terkait
dengan proses terbentuknya budaya yang ada di setiap daerah Sambas
memiliki keberagaman, namun dalam tradisi-tradisi tertentu semuanya
memiliki tradisi yang sama. Tradisi-tradisi tersebut di antaranya, upacara
perkawinan, kematian, tolak bala, kelahiran dan tradisi bepapas.14 Semua
bentuk tradisi tersebut adalah terbentuk karena adanya asimilasi budaya
masyarakat terdahulu dengan budaya baru yang dibungkus dengan bingkai
keislaman. Adapun faktor utamanya adalah karena masyarakat Sambas
merupakan sekelompok orang yang hidup dalam lingkungan Melayu dan
diikat oleh suatu sistem yang dibangun oleh sistem agama yaitu agama Islam,

13 Alasan kenapa Raja Sambas (Raja Sulaeman anak dari Raja Berunai dengan Putri Ratu
Sepudak) mendirikan kerajaan adalah karena adanya perselisihan dengan kerabat-kerabat dari Raja
Sulaeman tentang perebutan kekuasaan dan kepercayaan. Ketika itu pertenatngan terjadi antara
Pangeran Mangkurat yang beragama Hindu dan Raden Sulaeman yang beragama Islam,
menyebabkan Raden Sulaeman dan keluarga meninggalkan negeri Kota lama ditemani Kiayi Dipa
Sari dan para petinggi kampung Segerunding, Mansemat, dan Bantilan dan keluarga besarnya.
Mereka menetap di pertama kali di Kota Bangun, lalu di Kota Bandir, dan akhirnya menetap di
Lubuk Madung (Sungai Tebarau). Pada tahun 1631 M di Lubuk Madung, Raden Sulaeman
diangkat oleh rakyatnya sebagai Sultan Sambas dengan gelar Sultan Muhammad Syafiudin I yang
merupakan pecahan dari kerajaan yang berkedudukan di Kota Lama yang dipimpin oleh Ratu
Anom Kesuma Yuda. Lihat Suriadi, Nilai-nilai Pendidikan Islami dalam Cerita Rakyat Pada
Masyarakat Melayu Sambas, Tesisi, (Bandung: Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sunan
Gunung Djati, 2013), h. 104.

14 Menurut Tradisi Masyarakat Melayu Sambas, Tradis Tolak Bala adalah sebuah ritual
keagamaan untuk memohonkan kepada sang penugasa alam raya ini agar di jauhkan dari segala
bencana dan musibah.
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sehingga tradisi yang berkembang di masyarakat pun tidak terlepas dari agama
Islam.

Selanjutnya ketika budaya telah menjadi bagian dalam sebuah
masyarakat maka akan terbentuk pula sebuah sistem sosial masyarakat.
Sebagaimana disebutkan oleh Anthony Giddens sosiolog asal Inggris
menyebutkan bahwa dalam perspektif ilmu sosial tentang pemahaman
terbentuknya sebuah dinamika masyarakat sangat berkorelasi dengan “ruang
dan waktu”, dan “pelaku dan perilakunya”.15 Menurut Giddens Pelaku dan
perilaku pada esensinya merupakan cerminan dari lahirnya sebuah budaya.
Sedangkan ruang dan waktu adalah kondisi sosial budaya, lingkungan
setempat dan zaman pada saat itu. Kemudian ketika pelaku selaku anggota
masyarakat yang melaksanakan peran sosialnya dalam berinteraksi maka
terbentuklah sebuah sistem yang dikenal dengan sistem sosial.

Adapun terkait dengan sistem sosial yang terdapat dalam masyarkat
Melayu Sambas, bisa dilihat dari kedua aspek tersebut yaitu ruang dan waktu,
dan pelaku dan perilakunya. Secara kondisi sosial budaya masyarakat Melayu
Sambas sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada umumnya adalah
sebagai Agrarisator (petani) yang sekarang ini masih dalam tahap
perkembangan baik itu infrastruktur, ekonomi dan pendidikan. Sedangkan dari
sisi pelaku dan perilakunya masyarakat Melayu Sambas adalah masyarakat
yang agamis, karena dalam proses terbentuknya sebuah identitas
kemelayuaannya tidak terlepas dari Agama Islam itu sendiri. Sehingga
komunikasi sosialnya pun selalu berdasarkan nilai-nilai keislaman, atau dalam
dunia kemelayuan dikenal dengan istilah falsafah hidup yaitu “Adat
Bersendikan Syara’, Syar’ Bersendikan Kitabullah”.16

C. Proses Terbentuknya Nilai dalam Tradisi
Masyarakat merupakan perpaduan antar manusia yang menyatu dalam

sebuah ikatan. Belum bisa disebut sebuah masyarakat suatu kelompok apabila
tidak diikat oleh empat faktor berikut, di antaranya adalah adanya interaksi
yang dapat menghubungkan individu yang satu dengan individu lainnya
sebagai anggota masyarakat, kemudian adanya adat istiadat dan norma yang
merupakan buah dari interaksi tersebut sehingga menjadi sebuah aturan yang
mengikatnya, selanjutnya kedua hal tersebut terus berlangsung dalam waktu
yang relatif lama dan pada akhirnya terbentuklah sebuah rasa identitas yang

15 Anthony Giddens, Constritution of Society (Outline of the Theory of Structruation),
(Berkley LA: University of Californai Press, 1984), 12-14. Lihat juga Herry Priyono, Anthony
Giddens; Suatu Pengantar, (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 24-26.

16 “Adat Bersandikan Syara’, Syar’ Bersandikan Kitabullah” maksunya adalah adat budaya
yang dibangun oleh masyarakat pada esensinya adalah merujuk pada kibullah (Al-Qur’an) sebagai
pijakan dasar dalam proses interaksi sosial.
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kuat tertanam dalam masyarakat itu sendiri.17 Sedangkan dalam pandangan
komunikasi sosial, identitas yang melekat pada diri seseorang selaku anggota
masyarakat itulah yang di sebagai konsep diri. Menurut George Herbert Mead
proses interaksi dengan orang lain dalam masyarakat yang menjadikan setiap
manusia dapat mengembangkan konsep diri tersebut.18

Faktor-faktor pembentuk tersebut kemudian menjadikan kehidupan
masyarakat sesuatu yang komplek dan rumit. Terlebih lagi dalam ruang
lingkup budaya atau kebudayaan dimana kehidupan manusia sangat
dipengaruhi oleh pembentuk kebudayaan itu sendiri. Menurut E. B. Taylor
dalam Elly M. Setiadi bahwa setiap kebudayaan itu adalah suatu yang
kompleks mencakup segala sesuatu yang menyangkut kegiatan manusia itu
sendiri, seperti pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat
istiadat, kebiasaan dan kemampuan lainnya yang di dapatkan oleh manusia
sebagai anggota masyarakat.19 Sedangkan menurut Sutrisno bahwa
kebudayaan itu terbentuk karena adanya gejala manusiawi dari kegiatan
berfikir (mitos, ideologi, dan ilmu), komunikasi (sistem masyarakat), kerja
(ilmu dan teknologi), dan kegiatan-kegiatan yang lebih sederhana dari
manusia selaku anggota masyarakat.20

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa budaya /
kebudayaan adalah bersifat abstrak yang mewarnai tingkat pengetahuan dan
sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam
kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu memiliki hubungan erat dengan
masyarakat. Begitu pula sebaliknya, sebagaimana disebutkan oleh M Arifin
Noor bahwa “kebudayaan dan masyarakat adalah ibarat dua sisi mata uang
yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan”.21 Adapun terkait dengan
masyarakat Melayu Sambas apabila ditinjau dari aspek kepercayaannya,
kehidupan sosial masyarakatnya banyak diwarnai dengan adat istiadat yang
bernuansa keislaman, salah satunya dalam Tradisi Bepapas Masyarakat
Melayu Sambas.

Secara umum nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Melayu
Sambas merupakan eksistensi dari sebuah tradisi yang terbentuk karena
adanya interaksi yang terbangun antara sosial dan budaya masyarakat.
Menurut Little John Interaksi tersebut dalam kajian ilmu komunikasi disebut
dengan teori Tradisi Sosiokultural, yaitu cara yang digunakan oleh

17 Sulasman dan Setia Gumilar, Teori-teori Kebudayaan..., h. 29.
18 George Herbert Mead, Mind,Self and Society ; From a Standpoint of a Social

Behaviorist, (University of Chicago Press, 1934), h 24.
19 Elly M. Setiadi, Kama A. Hakam dan Ridwan Efendi, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar,

(Jakarta: Kencana, 2008), h. 27.
20 Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, , Teori-Teori Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisius,

2005), h. 259).
21. M. Arifin Noor), Ilmu Sosial Dasar, (Bandung: Pustaka  Setia,2007), h. 54.
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sekelompok orang dalam ruang lingkup budaya menciptakan makna, nilai-
nilai dan kegiatan melalui berkomunikasi.22 Terkait dengan terbentuknya
sebuah nilai yang berkembang di masyarakat menurut asumsi dari teori ini
adalah dikarenakan adanya interaksi sosial di masyarakat, kemudian interaksi
itu sendiri dipengaruhi oleh sosiokultural yang berembang di masyarakat itu
sendiri pula.

D. Komunikasi Sosial Sebagai Internalisasi Nilai Keislaman
Tradisi Bepapas adalah sebuah bentuk kebudayaan. Dilihat dari

pelaksanaannya bepapas merupakan suatu bentuk ritual secara turun temurun
diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Adapun esensi dari nilai yang
terkandung di dalamnya tidak terlepas dari nuansa yang bernapaskan Islam.
Bagi Masyarakat Melayu Sambas tradisi Bepapas dilakukan adalah untuk
menjauhkan diri dari musibah, baik itu musibah yang sedang dialami, maupun
musibah yang akan datang. Dalam proses pelaksanaannya tradisi bepapas
dilakukan dengan beberapa dedaunan, kemudian dimasukan ke dalam air tolak
bala yang kemudian dipukulkan pada bagian-bagian tertentu tubuh seseorang
dan diakhiri dengan do’a.23

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa budaya pada umumnya
terkandung di dalamnya nilai-nilai yang bernuansa keislaman. Menurut
keyakinan dan kepercayaan masyarakat Melayu Sambas tradisi-tradisi yang
dilakukan selalu memiliki nilainya tersendiri. Proses menanamkan nilai-nilai
keislaman dalam suatu bentuk tradisi inilah yang disebut dengan Internalisasi.
Adapun internalisasi nilai tersebut dilakukan dengan cara menanamkan nilai-
nilai keislaman dalam setiap prosesi pelaksanaan tradisi berlangsung.
Termasuk di antaranya adalah tradisi Bepapas yang dilakukan oleh
masyarakat Melayu Sambas. Bagi masyarakat Melayu Sambas bahan-bahan
yang digunakan juga tidak terlepas dari nilai-nilai yang mengajarkan tentang
falsafah hidup, di antaranya:
1. Daun juang berarti dalam kehidupan harus selalu berjuang.
2. Daun mentibar berarti setelah dilakukan pemapasan kehidupan akan selalu

baik-baik dan jauh dari bencana.
3. Daun mbali berarti bencana yang telah menimpa cepat menghilang.
4. Air tolak Bala berarti akan selalu dijauhkan dari musibah/bencana yang

menimpa.
5. Tepung beras berarti dalam menjalani kehidupan selalu disertai dengan

22 Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, Teori Komunikasi; Theories of Human
Communication, Terj. Muhammad Yusuf Hamdan, (Jakarta: Selemba Humanika, 2009), h. 460.

23 Menurut kepercayaan Masyarakat melayu dedaunan yang di gunakan adalah dedanunan
yang wangi dan memiliki khasiat teretntu seperti seperti, daun juang, daun mbali, daun Mentibar.
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niat yang bersih.
6. Daun-daun diikat berarti makna dari dedaunan tersebut seluruhnya

menjadi satu.
Sedangkan dari pelaksanaannya Tradisi Bepapas juga memiliki nilai-

nilai kebaikan bagi pelaksananya. Nilai-nilai tersebut kemudian di sampaikan
melalui komunikasi yang ada dalam prosesi ritual Tradisi Bepapas. Dalam
konteks ini, internalisasi nilai-nilai Islami dalam Tradisi Bepapas masyarakat
Melayu Sambas melalui komunikasi adalah merupakan suatu bentuk usaha
yang dilakukan dalam upaya menyampaikan nilai ajaran agama Islam. Pada
awal pelaksanaannya orang yang akan dipapas, diminta dalam posisi duduk
dengan kedua kaki lurus ke depan dan kedua telapak tangan diletakkan dengan
posisi telapak tangan terbuka di atas lutut. Kemudian di pukul-pukulkan
dengan daun yang sebelumnya daun-daun tersebut telah diikat dan dimasukan
ke air yang dicampur dengan tepung beras, pada titik tertentu, seperti jidat,
kedua pundak, kedua telapak tangan dan kedua ujung kaki dimulai dari kanan.

Maksudnya adalah titik tersebut merupakan titik-titik anggota gerak
yang mewakili seluruh tubuh, agar terhindar dari segala musibah yang
menimpa semua anggota gerak tersebut. Titik tersebut tidak jauh beda dengan
titik-titik dalam ibadah wudhu yang mengajarkan tentang kebersihan dari
segala Najis, yaitu kepala (mulut, hidung, muka, rambut dan telinga), anggota
tangan kanan dan kiri, dan kaki kanan dan kaki kiri. Kemudian mendahulukan
yang kanan dari yang kiri, juga sejalan dengan perintah dalam ajaran agama
bahwa segala sesuatu yang baik haruslah dimulai dengan kanan dahulu.
Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini:

ِبیِه َعْن  ِْن ُسلَْميٍ َعْن  ْشَعِث  ْ ثَنَا ُشْعَبُة َعْن ا د َ ُْن َحْرٍب قَاَل  ثَنَا ُسلَْیَماُن  د َ
َتَطاَع  التَیمَن َما اْس ب َ ُحيِ َلَْیِه َوَسمل  ُ ا َصىل َِشَة قَالَْتَاكَن النِيب َا وٍق َعْن  َمْرسُ

ِنِه  ِ ِيف َش ِ ِ َوتَنَع ِ ََر ِه ِيف ُطهُوِرِه َو ُلكِّ
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah

menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al Asy'ats bin Sulaim dari
ayahnya dari Masruq dari 'Aisyah berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam suka mendahulukan yang kanan dalam setiap perbuatannya.
Seperti dalam bersuci, menaiki kendaraan dan memakai sandal”.24

Selanjutnya diiringi dengan do’a yang mencerminkan bahwa segala
sesuatu itu tidak akan pernah lepas untuk kembali kepada sang khaliq, dengan
memohonkan agar seluruh kaum muslim dan muslimat dilindungi dari segala
musibah dan bencana. Setelah do’a selesai, kemudian dilanjutkan dengan

24Abdul Qadir Syaibah Ahmad, Al-Jami’ Al-Shahih al-Bukhari, (Riyadh: Majmu’ah, 1429
H / 2008 M), h. 89.
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pemberian hidangan kepada para tamu berupa ketupat dan ratteh sebagai
penghormatan kepada tamu yang hadir dan bergotong royong dalam
meramaikan acara bepapas tersebut.

Berdasarkan rangkaian kegiatan dari ritual tradisi bepapas secara umum
nilai-nilai yang diajarkan mengarahkan masyarakat kepada kebaikan yang
sejalan dengan nilai-nilai keislaman, di antaranya:
1. Mengajarkan Tentang Ketuhanan

Nilai yang terkandung dalam tradisi bepapas yang mengajarkan
tentang ketuhanan, tercermin dalam prakteknya yang di mulai dan di akhiri
dengan berdoa kepada sang pencipta dan disertai dengan akhlak mulia
yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tujuannya adalah berupaya
untuk membiasakan agar masyarakat muslim senantiasa berdoa dalam
kehidupan sehari-hari yang tujuannya mendapatkan keselamatan baik di
dunia dan akhirat. Serta apabila terjadi suatu bencana yang menimpa, itu
merupakan ujian semata dan semua merupakan kehendak dari kekuasaan-
Nya.

2. Membiasakan hidup bersih
Tradisi bepapas tidak sekedar sebuah ritual saja, namun di dalamnya

mengandung sebuah nilai yang mengajarkan tentang kebersihan. Di
antaranya terdapat dalam salah satu bahan yang digunakan, yaitu Kasai
Langgir.25 Menurut kepercayaan dan kebiasaan masyarakat bahan ini
adalah simbol kebersihan yang mengajarkan kepada masyarakat untuk
selalu menjaga kebersihan karena dalam agama Islam sendiri pun
mengajarkan hal itu, yaitu “Kebersihan adalah sebagian daripada iman”.

3. Ungkapan Rasa Syukur
Tujuannya adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT,

Pertama karena telah memberikan limpahan rezekinya, kesehatan
keselamatan dan nikmat-nikmat lainnya. Kedua karena tamu-tamu telah
ikut serta dalam mendoakan keselamatan bagi semuanya terlebih lagi bagi
tuan rumah. Ketiga karena acara telah selesai dilaksanakan tanpa adanya
hambatan.

4. Menumbuhkan Sikap Dermawan
Sikap dermawan yang diajarkan dalam tradisi bepapas tercermin

dari hidangan yang disuguhkan oleh tuan rumah kepada tamu. Sehingga
mengajarkan kepada masyarakat arti kasih sayang sesama muslim, tidak
menimbulkan perbedaan sosial, membina sikap kedermawanan, dan
merpakan dorongan agar berusaha untuk meningkatkan taraf hidup yang

25 Kasai Langgir adalah bagian dari bahan-bahan yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi
bepapas. Tujuannya adalah untuk membersihkan anggota badan dari kotoran-kotoran yang ada
pada pori-pori dan dapat dikatakan tepung beras merupakan simbolis kesucian.
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lebih baik lagi.
5. Membiasakan Menghormati Tamu

Tradisi bepapas juga mengajarkan arti kemuliaan tamu, yaitu dengan
menghormatinya, walaupun tamu-tamu yang datang hanya sanak keluarga
dan tetangga. Menurut adat Melayu Sambas menyambut dan
mempersilakan tamu yang datang untuk memasuki ruangan merupakan
penghormatan yang dilakukan pada saat acara Bepapas. Tujuannya adalah
mengajarkan nilai akhlak sopan santun kepada masyarakat muslim
Kabupaten Sambas.

Demikianlah nilai-nilai yang terkandung dalam Tradisi Bepapas di
Masyarakat Melayu Sambas. Dimana membuktikan bahwa budaya yang
terbentuk dalam sebuah ruang lingkup tertentu dan dipengaruhi oleh
lingkungan tertentu pula akan menjadi faktor penting dalam membentuk
sistem sosial di dalamnya. Asumsi tersebut dikuatkan oleh penyataan
Burhanudin yang menyebutkan bahwa dalam pembentukan moral seseorang
sangat dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya adalah budaya lokal.26

Menurutnya nilai-nilai lokal itu dapat mengikat dan mempererat
hubungan antara satu orang dengan yang lainnya, terutama dalam interaksi
sosial dengan hubungan kekerabatan. Adapun agar sistem nilai yang ada
dalam budaya tersebut tetap terjaga dengan baik, maka kepercayaan dan
ketaatan masyarakat terhadap nilai-nilai lokal tetap dilestarikan, salah satunya
melalui komunikasi sosial. Apabila nilai-nilai yang terdapat dalam budaya
lokal sudah tidak lagi dikembangkan, maka untuk mengikat dan merujuk
perilaku masyarakat pun akan sulit untuk dijaga. Termasuk bagaimana
anggota masyarakat tersebut berinteraksi dengan masyarakat lainnya dalam
rangka menginternalisasikan nilai-nilai keislaman.

E. Simpulan
Masyarakat adalah sekelompok orang yang berada dalam suatu

lingkungan tertentu dan terikat oleh aturan dan kesamaan atas ras tertentu
pula. Kemudian dihubungkan oleh proses komunikasi antara individu satu
dengan individu lainnya selaku anggota masyarakat. Mengingat semakin
kompleknya kehidupan masyarakat di ere sekarang ini, komunikasi memiliki
peran penting dalam kehidupan masyarakat. Peran tersebut di antaranya
adalah sebagai proses penyampaian atau penerimaan suatu pesan kepada pihak
lain dalam ruang lingkup sosial atau disebut dengan komunikasi sosial.

26 Burhannudin Ar-Rasyid, Mantan Bupati Sambas Sekaligus Ketua Majelis Adat Melayu
Sambas, wawancara pada tanggal 20 Maret 2013. Lihat juga Lihat Suriadi, Nilai-nilai Pendidikan
Islami dalam Cerita Rakyat Pada Masyarakat Melayu Sambas, Tesisi, (Bandung: Program Pasca
Sarjana Universitas Islam Sunan Gunung Djati, 2013), h. 257.



IAIS Sambas Vol II No. 1 Desember 2015 - Mei 2016

Jurnal Al-Muttaqin - 115 -

Tujuannya adalah untuk membangun integritas dan adaptasi sosial. Dalam
pembahasan ini termasuk di antaranya adalah komunikasi sosial Masyarakat
Melayu Sambas.

Proses terbentuknya nilai dalam tradisi bepapas di masyarakat Melayu
Sambas adalah merupakan sebuah proses interaksi yang terbangun antara
sosial dan budaya masyarakat Melayu sambas itu sendiri. Adapun upaya
internalisasi nilai keislaman yang terdapat dalam tradisi bepapas di masyarakat
Melayu Sambas dilakukan melalui penanaman nilai dalam prosesi komunikasi
sosial pelaksanaan tradisi bepapas tersebut.
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