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ABSTRAK 

Salah satu wilayah di Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari beragam suku dan 
budaya dari beberapa daerah di nusantara adalah Kabupaten Sumbawa Barat. Meskipun 
wilayah ini didominasi oleh masyarakat suku Samawa sebagai penduduk aslinya, namun ada 
juga suku Jawa, Sunda, Betawi, Bugis, Melayu, dan Sasak sebagai masyarakat pendatang yang 
menetap di sana. Komunikasi menjadi faktor penting dalam menciptakan hubungan yang baik 
antarindividu dari latar belakang budaya yang berbeda. Oleh sebab itu, penelitian ini 
merupakan kajian dalam ranah komunikasi antarbudaya. Secara garis besar, tujuan dilakukan 
penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana komunikasi antarbudaya dan 
interaksi simbolik yang terjadi antara warga pendatang dengan pribumi di Kecamatan Brang 
Rea Kabupaten Sumbawa Barat, serta menggambarkan terjadinya asimilasi dan akulturasi 
budaya antara warga pendatang dengan masyarakat pribumi di Kecamatan Brang Rea 
Kabupaten Sumbawa Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini 
menunjukkan masyarakat Sumbawa Barat khususnya di Kecamatan Brang Rea dinilai sebagai 
masyarakat yang terbuka dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama. 
Interaksi sosial yang berlangsung di Kecamatan Brang Rea antara warga pendatang dan 
pribumi merupakan hubungan saling memengaruhi satu dengan yang lainnya, yang dapat 
menimbulkan suatu kehidupan bermasyarakat yang harmonis dalam kehidupan sosial, 
agama, dan lainnya yang dapat diwujudkan dalam bentuk solidaritas, toleransi serta 
menghormati dan menghargai satu sama lain. 
 
Kata-kata kunci: komunikasi antarbudaya, interaksi sosial, warga pendatang dan pribumi 
 

PENDAHULUAN 

Sebagai salah satu negara di dunia 

yang memiliki keragaman budaya dan adat 

istiadat, Indonesia merupakan negara yang 

majemuk suku, agama maupun rasnya. 

Namun terkadang budaya yang berbeda 

menghasilkan persepsi yang beragam. 

Persepsi budaya merupakan cara pandang 

yang boleh saja sama dan juga berbeda 

pada diri seseorang dalam memandang 

yang lain (kelompok sendiri, apalagi 

kelompok lainnya). Persoalan yang sering 

muncul berdasarkan kajian-kajian 

terdahulu adalah pada pandangan yang 

berbeda dalam memandang kelompok 

atau suku lainnya, sehingga 

berkecenderungan menimbulkan kesulitan 

berkomunikasi yang dapat memengaruhi 

interaksi di antara masyarakat yang 

berbeda budayanya.  

Sebuah fakta sosial yang harus kita 

terima adalah tentang kemajemukan yang 

ada pada kehidupan manusia, yaitu bahwa 

manusia dibedakan berdasarkan suku, 
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agama, dan ras. Bahkan terhadap individu 

pun dapat pula dibedakan dalam hal 

pemikiran atau dalam persepsi tertentu. 

Oleh sebab itu, komunikasi menjadi faktor 

penting dalam menciptakan hubungan 

yang baik antarindividu dari latar belakang 

budaya yang berbeda. 

Penelitian tentang komunikasi 

antarbudaya oleh Suraya (2003) dengan 

judul “Peranan Komunikasi dalam 

Penyatuan Budaya”, mengungkapkan 

bahwa: “setiap orang yang berkomunikasi 

dalam konteks antarbudaya setidaknya 

bersikap terbuka terhadap perbedaan 

nilai, kepercayaan dan sikap. 

Menempatkan diri pada posisi lawan 

bicara yang berasal dari budaya yang 

berbeda, bersikap spontan dan deskriptif, 

mengkomunikasikan secara positif, 

menganggap berkomunikasi setara, tetap 

percaya diri dan tenang dalam setiap 

situasi, serta menghindari sikap 

etnosentrisme dan streotip yang 

berlebihan”. 

Salah satu wilayah di Indonesia yang 

masyarakatnya terdiri dari beragam suku 

dan budaya dari beberapa daerah di 

nusantara adalah Kabupaten Sumbawa 

Barat. Wilayah ini secara geografis terletak 

di provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya 

berseberangan dengan Pulau Lombok. 

Meskipun wilayah ini didominasi oleh 

masyarakat suku Samawa sebagai 

penduduk aslinya, namun ada juga suku 

Jawa, Sunda, Betawi, Bugis, Melayu, dan 

Sasak sebagai masyarakat pendatang yang 

menetap di sana. 

Lubis (2010) melakukan penelitian 

tenang komunikasi antarbudaya “Identitas 

Etnis dan Komunikasi Antarbudaya (Studi 

Kasus Peran Etnis dalam Komunikasi 

Antarbudaya pada Mahasiswa Asal 

Malaysia di Fakultas Kedokteran USU)”. 

Hasil penelitian tersebut mengungkapkan 

bahwa: “identitas etnis yang muncul pada 

kebanyakan informan adalah perasaan in-

group, stereotip, sikap etnosentrisme, 

pengetahuan tentang budaya etnis, rasa 

kepemilikan serta evaluasi positif pada 

kelompok etnis. Para informan berupaya 

mempertahankan identitas etnis dengan 

menjaga nilai Melayu yang dipahami. Di sisi 

lain, mencoba untuk mengadakan 

peleburan dengan mahasiswa pribumi 

dengan berusaha agar dapat berbahasa 

Indonesia. Kesadaran identitas etnis akan 

tinggi pada masa etnosentrisme, 

prasangka dan stereotip muncul, pada 

masa mengungkapkan adanya perbedaan 

nilai dan pola perilaku budaya yang sangat 

jauh”. 

Penduduk Sumbawa pada masa lalu 

“berasal dari berbagai tempat dan 

datangnya secara berkelompok lalu 

masing-masing membuat tempat 

kediamannya. Kemudian mereka 

berpindah-pindah dari satu tempat ke 

tempat lain terdesak oleh suasana dan 

keadaan, baik karena arus perpindahan 

yang baru, maupun karena tarikan alam 

untuk mereka jadikan tempat bercocok 

tanam dan pemeliharaan ternak. Tempat-

tempat ini akhirnya merupakan tanah 

ulayat, yang di mana dalam istilah adat 

Sumbawa dikenal dengan nama ‘larlamat’ 

‘nyaka’” (Mantja, 2011). 

Halikin (2014) melalui penelitiannya 

yang berjudul “Analisis Pola Interaksi 

Masyarakat Pendatang Terhadap 

Masyarakat Lokal di Sumbawa Barat (Studi 
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di Kecamatan Maluk, Sumbawa Barat, 

NTB)”, menyampaikan temuannya bahwa: 

“pola interaksi masyarakat pendatang 

dengan masyarakat setempat adalah 

interaksi yang bersifat asosiatif. 

Kelembagaan sosial budaya beserta 

aktivitasnya diakui semakin berkembang 

dan mengalami peningkatan setelah 

adanya interaksi yang positif antara 

masyarakat lokal dan masyarakat 

pendatang terhadap pembentukan 

masyarakat. Hal ini juga didukung oleh 

sarana dan prasarana serta ketersedian 

tokoh-tokoh masyarakat dalam 

keberlangsungan proses tersebut. 

Kegiatan-kegiatan keagamaan yang 

merupakan sarana untuk melakukan 

komunikasi dan kontak sosial secara 

langsung antara masyarakat lokal dan 

masyarakat pendatang ini telah 

memberikan kontribusi yang baik dalam 

menjalin interaksi yang positif. Pendekatan 

dengan cara dialog dan musyawarah untuk 

saling memberikan argumentasi dan 

informasi tentang apa yang diterima 

sebagai kebenaran mengantarkan pada 

pembentukan sikap toleransi”. 

Pada penelitian ini penulis 

memfokuskannya pada aspek komunikasi 

dan interaksi dalam kehidupan sosial pada 

warga pendatang di salah satu kecamatan 

yang terdapat di Kabupaten Sumbawa 

Barat, yaitu Kecamatan Brang Rea. Daerah 

ini dijadikan objek penelitian karena di 

sana terdapat keluarga yang anggotanya 

berasal dari luar Sumbawa, yaitu dari suku 

Jawa, Betawi, dan Sunda. Mereka telah 

menetap lama dan memiliki kehidupan 

yang layak sebagaimana mestinya.  

Dalam konteks komunikasi 

antarbudaya, bahasalah yang menjadi 

sarana utama dalam berkomunikasi. 

Bahasa secara tutur atau tindakan lainnya 

menjadi sebuah simbol yang bermakna. 

Simbol ini tidak langsung begitu saja 

menghasilkan makna apabila komunikan 

sebagai penerimanya tidak memberikan 

penafsiran. Oleh sebab itu, perlu adanya 

suatu upaya untuk menyampaikan simbol 

ini agar tercipta komunikasi yang efektif.  

Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka dapat dirumuskan permasalahannya 

secara rinci, yaitu: 

1. Bagaimana komunikasi antarbudaya 

yang terjadi antara warga pendatang 

dengan pribumi di Kecamatan Brang 

Rea Kabupaten Sumbawa Barat? 

2. Bagaimana gambaran terjadinya 

asimilasi dan akulturasi budaya antara 

warga pendatang dengan masyarakat 

pribumi di Kecamatan Brang Rea 

Kabupaten Sumbawa Barat? 

   

Sedangkan tujuan yang hendak 

dicapai melalui penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Untuk menggambarkan bagaimana 

komunikasi antarbudaya yang terjadi 

antara warga pendatang dengan 

pribumi di Kecamatan Brang Rea 

Kabupaten Sumbawa Barat. 

2. Untuk menggambarkan bagaimana 

terjadinya asimilasi dan akulturasi 

budaya antara warga pendatang 

dengan pribumi di Kecamatan Brang 

Rea Kabupaten Sumbawa Barat. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

1. Komunikasi Antarbudaya 

Komunikasi antarbudaya adalah 

komunikasi yang terjadi dalam suatu 

kondisi yang menunjukkan adanya 

perbedaan budaya seperti bahasa, nilai-

nilai, adat, dan kebiasaan (Stewart dalam 

Rumondor, 1995). Fred. E. Jandt 

mengartikan komunikasi antarbudaya 

sebagai interaksi tatap muka diantara 

orang yang berbeda-beda budaya. 

Komunikasi antarbudaya merupakan 

bagian dari komunikasi multikultural. 

Colliers dan Thomas mengartikan 

komunikasi antarbudaya sebagai 

komunikasi yang terjadi diantara orang 

yang memiliki perbedaan budaya. Stephen 

Dahl sendiri mengartikan komunikasi 

antarbudaya secara spesifik, yaitu 

komunikasi yang terjadi di dalam 

masyarakat yang berasal dari dua ataupun 

lebih kebangsaan yang berbeda, seperti 

perbedaan rasial dan latar belakang etnik. 

Definisi lain tentang komunikasi 

antarbudaya dikemukakan oleh Steward L. 

Tubbs. Beliau mendefinisikan komunikasi 

antarbudaya sebagai komunikasi yang 

terjadi diantara dua anggota yang berasal 

dari latar belakang budaya yang berbeda 

baik secara rasial, etnik maupun sosial-

ekonomi. Dari definisi yang telah diuraikan 

oleh beberapa ahli, maka dikemukakan 

kesimpulan definisi komunikasi 

antarbudaya, yaitu suatu tindak 

komunikasi dimana para partisipan 

berbeda latar belakang budayanya (dalam 

Purwasito, 2003). 

Liliweri (2004) mengatakan bahwa 

“komunikasi antarbudaya akan berkesan 

apabila setiap orang yang terlibat dalam 

proses komunikasi mampu meletakkan 

dan memfungsikan komunikasi di dalam 

suatu konteks kebudayaan tertentu. Selain 

itu, komunikasi antarbudaya sangat 

ditentukan oleh sejauhmana manusia 

mampu mengecilkan salah faham yang 

dilakukan oleh komunikator dan 

komunikan antarbudaya.” 

  

2. Interaksi Sosial 

Interaksi merupakan syarat 

terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Di 

dalam interaksi sosial terkandung makna-

makna tentang kontak secara timbal-balik 

dan respon antara individu-individu atau 

kelompok. Interaksi sosial adalah istilah 

yang dikenal oleh para ahli Sosiologi secara 

umum sebagai aspek inti bagi 

berlangsungnya kehidupan bersama. 

Interaksi sosial berarti suatu kehidupan 

bersama yang menunjukkan dinamikanya, 

tanpa itu masyarakat akan kurang atau 

bahkan tidak mengalami perubahan. 

Interaksi sosial merupakan 

“hubungan-hubungan sosial yang dinamis, 

yang menyangkut hubungan antara orang-

perorangan, antara kelompok-kelompok 

manusia maupun antar perorangan 

dengan kelompok manusia” (Soekanto, 

2005). Melihat pendapat tersebut, dapat 

dipahami bahwa interaksi sosial 

merupakan proses individu dalam 

melakukan hubungan sepanjang ia hidup 

sebagai anggota masyarakat, sehingga 

individu akan merasa menjadi bagian dari 

masyarakat secara keseluruhan. Oleh 

karena itu, interaksi sosial merupakan 

suatu wadah yang berfungsi sebagai 

perekat dalam kehidupan sosial, baik 

dalam konteks kehidupan pranata 
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keluarga maupun dalam kehidupan 

masyarakat secara keseluruhan. 

 

3. Interaksi Simbolik 

Interaksi simbolik berakar dan 

berfokus pada hakekat manusia yang 

adalah makhluk relasional. Setiap individu 

pasti terlibat relasi dengan sesamanya. 

Tidaklah mengherankan apabila kemudian 

teori interaksi simbolik segera 

mengedepan apabila dibandingkan 

dengan teori lainnya. Alasannya adalah diri 

manusia muncul dalam dan melalui 

interaksi dengan yang berada di luar 

dirinya. Interaksi itu sendiri membutuhkan 

simbol-simbol tertentu. Simbol itu 

biasanya disepakati dalam skala kecil 

maupun skala besar. Simbol misalnya 

bahasa, penampilan, tulisan, dan simbol 

lainnya yang dipakai yang bersifat dinamis 

dan unik. 

Interaksi simbolik mempelajari sifat 

interaksi yang merupakan kegiatan sosial 

dinamis manusia. Bagi perspektif ini, 

individu bersifat aktif, reflektif, dan kreatif, 

menafsirkan, menampilkan perilaku yang 

rumit dan sulit diramalkan (Mulyana, 

2005). Mengacu pada penjelasan tersebut, 

maka interaksi simbolik menolak bahwa 

individu adalah organisme pasif yang 

perilakunya ditentukan oleh kekuatan-

kekuatan atau struktur yang ada di luar 

dirinya. Oleh karena individu terus 

berubah maka masyarakat pun berubah 

melalui interaksi. Jadi interaksilah yang 

dianggap sebagai variabel penting yang 

menentukan perilaku manusia, bukan 

struktur masyarakat. Struktur itu sendiri 

tercipta dan berubah karena interaksi 

manusia, yakni ketika individu-individu 

berpikir dan bertindak secara stabil 

terhadap objek yang sama. 

Perspektif interaksi simbolik 

berusaha memahami budaya lewat 

perilaku manusia yang terpantul dalam 

komunikasi. Interaksi simbolik lebih 

menekankan pada makna interaksi budaya 

sebuah komunitas. Makna esensial akan 

tercermin melalui komunikasi budaya 

antarwarga setempat. Pada saat 

berkomunikasi jelas banyak menampilkan 

simbol yang bermakna, karenanya tugas 

peneliti mengungkapkan makna tersebut.

 

METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif, yaitu 

sebuah proses penyelidikan untuk 

memahami masalah sosial atau masalah 

manusia berdasarkan pada penciptaan 

gambar holistik yang dibentuk dengan 

kata-kata, melaporkan pandangan 

informan secara rinci, dan disusun dalam 

sebuah latar ilmiah (Creswell, 2010). 

Sedangkan jenis penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif, yaitu 

mendeskripsikan secara sistematis, 

faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan 

sifat-sifat populasi atau subyek penelitian. 

Metode deskriptif diwujudkan dengan 

penggambaran secara mendalam tentang 

situasi dan proses yang diteliti. Karena sifat 

penelitiannya seperti ini, maka penelitian 

kualitatif tidak berusaha untuk menguji 

hipotesis. Menurut Rakhmat (2000) 

penelitian deskriptif mempelajari masalah-

masalah dalam masyarakat, serta tata cara 

yang berlaku dalam masyarakat serta 
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situasi-situasi tertentu, termasuk tentang 

hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, 

pandangan-pandangan, serta proses-

proses yang sedang berlangsung dan 

pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 

Jadi, penelitian deskriptif hanyalah 

memaparkan situasi atau peristiwa.  

 

2. Objek dan Subjek Penelitian 

Objek yang dijadikan informan dalam 

penelitian ini adalah masyarakat pribumi 

dan pendatang di Kecamatan Brang Rea 

KSB – NTB. Jumlah informan keseluruhan 

sebanyak empat orang, yang terdiri dari: 

tiga orang warga pendatang, yakni sebagai 

informan kunci ialah Bpk. Suhodo (46 thn) 

berasal dari Klaten Jawa Tengah mewakili 

Suku Jawa, Ibu Hanifa (44 thn) berasal dari 

Garut Jawa Barat mewakili Suku Sunda, 

Sdr. Andri (39 thn) berasal dari Tangerang 

Selatan Banten mewakili Suku Betawi, 

serta satu orang warga pribumi yaitu Sdr 

Kholil (40 thn) mewakili Suku Sumbawa. 

Informan-informan ini dilpilih karena 

diharapkan mampu mewakili apa yang 

ingin diteliti, dan semuanya dipilih 

berdasarkan pada konteks yang akan 

peneliti bahas dalam penelitian ini. 

Sedangkan subjek penelitian ini adalah 

interaksi dan komunikasi yang dilakukan 

antara warga pribumi dengan pendatang 

di Kecamatan Brang Rea Kabupaten 

Sumbawa Barat – NTB. 

 

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan 

Data 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari data primer dan 

sekunder. Data primer diperoleh dengan 

cara melakukan observasi dan wawancara. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari 

referensi berupa studi pustaka, dan 

dokumentasi. Setelah data diperoleh, 

langkah selanjutnya adalah 

mengorganisasi data sehingga hasil 

olahannya nanti dapat dianalisis. 

Pengolahan data kualitatif ada empat 

tahapan, yaitu: mentranskripsi data, 

mengorganisasi data, membaca kembali 

data, dan mengkategorisasi data.  

 

4. Teknik Analisa Data 

Terdapat tiga alur analisis data 

kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan 

Huberman, 1992). Reduksi data adalah 

proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, 

dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

Setelah data direduksi kemudian data 

disajikan. Biasanya yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. Langkah yang 

terakhir dalam menganalisis data adalah 

penarikan kesimpulan.  

 

PEMBAHASAN 

Penulis akan menguraikan hasil 

penelitian tentang permasalahan pertama 

yang telah dirumuskan pada rumusan 

masalah, yaitu bagaimana komunikasi 

antarbudaya yang antara masyarakat 

pribumi dengan warga pendatang di 

Kecamatan Brang Rea Kabupaten 

Sumbawa Barat. Dari wawancara dan 

pengamatan yang penulis lakukan, terlihat 

adanya kemajemukan yang 

menggambarkan karakter budaya masing-
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masing pengalaman informan dengan apa 

yang dirasakannya, dijalankannya dan 

diamatinya dari realitas sosial yang ada. 

Wacana tentang kemajemukan 

masyarakat di Indonesia bukanlah suatu 

hal yang baru. Keberagaman simbol-simbol 

dan makna menandai kehidupan manusia 

yang kompleks. Hal ini ditandai dengan 

kenyataan latar belakang sosial-budaya 

etnik yang berbeda-beda. Dengan 

kenyataan tersebut, tidaklah mudah bagi 

setiap budaya untuk mewujudkan suatu 

integrasi untuk menghindari konflik dan 

perpecahan. Di Indonesia sendiri terdapat 

lebih dari 200 suku dan 350 bahasa 

sehingga Indonesia adalah negara yang 

beraneka ragam budaya dan adat-istiadat.  

Sebagai bentuk penghormatan 

terhadap budaya, masyarakat Indonesia 

berpedoman terhadap nilai-nilai luhur 

yang telah diwariskan untuk 

diimplementasikan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Kembali pada kodratnya, 

bahwa manusia sebagai makhluk sosial 

dalam hidupnya membutuhkan manusia 

lain. Begitu pula yang dilakukan informan 

kunci dalam penelitian ini, dalam 

menghadapi masyarakat yang berbeda 

latar belakang budaya dengannya adalah 

sebuah tantangan. Sebagai orang yang 

dilahirkan di tanah Jawa, ia hijrah ke 

Sumbawa Barat karena jalan hidup (nasib). 

Berikut adalah pernyataannya mengenai 

awal mula tinggal di Sumbawa Barat: 

“Saya tinggal di Sumbawa Barat 
tepatnya di Kecamatan Brang Rea 
sejak penempatan CPNS yaitu pada 
November 1992. Jadi saya sudah 
menetap di sini selama 27 tahun, 
cukup lama memang. Awalnya saya 
memperoleh informasi tentang 

Kabupaten Sumbawa Barat karena 
ada penempatan CPNS, dan saya 
berusaha mencari informasi dari 
teman sekolah. Kebetulan 
sebelumnya saya tinggal di kota 
Mataram dengan kakak sejak SMP. 
Lalu setelah diterima sebagai 
pegawai negeri sipil saya 
memutuskan untuk menetap di sini 
sampai sekarang. Alasannya karena 
tuntutan tugas, dan kebetulan juga 
saya, istri, dan anak-anak sudah 
betah tinggal di sini. Di sini saya 
mendapatkan pelajaran tentang 
makna hidup untuk senantiasa saling 
menghormati. Sedangkan secara 
materi cukup untuk memenuhi 
kebutuhan hidup keluarga” 
(Wawancara Bpk. Suhodo). 

  

Hidup di kampung halaman orang 

lain adalah keputusan yang sangat besar 

yang harus ia pilih. Apalagi secara geografis 

daerah Sumbawa Barat letaknya jauh dari 

tanah kelahirannya, yaitu Klaten Jawa 

Tengah. Akan tetapi keyakinan yang ia 

miliki bahwa “merantau” selain tuntutan 

hidup adalah pilihan yang terbaik untuk 

dapat mengembangkan diri dan meraih 

cita-cita. Adapun perjalanan karirnya 

dimulai sejak usia muda, seperti informasi 

yang penulis peroleh melalui wawancara 

dalam penelitian ini, yaitu:  

“Perjalanan karir saya sebagai 
pegawai benar-benar dimulai dari 
bawah. Mulanya saya bekerja 
sebagai staf Puskesmas di 
Kecamatan Brang Rea, terus pindah 
menjadi staf Dinas Kesehatan 
sampai akhirnya saya dipromosikan 
untuk menduduki jabatan struktural 
Kepala Seksi dan Kepala Bidang. 
Sekarang jabatan saya sebagai 
Kepala Bidang Humas di RSUD 
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Sumbawa Barat. Alhamdulillah karir 
saya selama puluhan tahun 
membawa hasil yang bisa 
dibanggakan. Keyakinan saya adalah 
bahwa rezeki, jodoh, dan maut 
adalah ketetapan Allah. Saya 
serahkan semua urusan pada Yang 
Maha Kuasa, selebihnya kita bekerja 
dengan sebaik-baiknya. 
Alhamdulillah juga meskipun saat ini 
saya tinggal jauh dari kampung 
halaman, saya merasa nyaman 
tinggal di sini. Karena pada 
prinsipnya hidup di kampung orang, 
kita dituntut untuk dapat 
beradaptasi dengan masyarakat 
setempat. Sepanjang kita juga dapat 
menempatkan dan membawa diri, 
Insya Allah pasti kita akan diterima 
masyarakat” (Wawancara Bpk. 
Suhodo). 

  

Berdasarkan pernyataan di atas, 

penulis memahami bahwa keberhasilan 

seseorang agar mampu beradaptasi 

dengan lingkungan yang baru adalah 

tergantung bagaimana orang tersebut 

berinteraksi dan berkomunikasi. 

Komunikasi yang baik dapat menunjang 

hubungan yang baik antara warga 

pendatang dengan pribumi. Banyak yang 

menganggap bahwa melakukan interaksi 

atau komunikasi itu mudah. Namun, 

setelah mendapat hambatan ketika 

melakukan komunikasi, barulah disadari 

bahwa komunikasi antarbudaya yang 

berbeda tidaklah mudah. Pemahaman 

mengenai komunikasi antarbudaya bukan 

sesuatu yang baru, karena sebenarnya 

sejak dulu manusia sudah saling 

berinteraksi yang tentu saja manusia 

tersebut mempunyai latar belakang 

kebudayaan yang berbeda, maka 

komunikasi antarbudaya telah dapat 

dikatakan berlangsung. 

Menurut pengamatan penulis, 

informan kunci ini adalah orang yang 

ramah, senang bersosialisasi, pekerja 

keras, dan ringan tangan. Hal ini terlihat di 

beberapa kesempatan, ia sangat cekatan 

dan tidak sungkan untuk membantu orang 

lain. Penulis juga menilai bahwa informan 

ini sangat koperatif dalam memberikan 

informasi terkait dengan topik yang diteliti. 

Maka tidak heran, dengan sikap tersebut 

dia dapat dengan mudah diterima oleh 

masyarakat pribumi di Kabupaten 

Sumbawa Barat. 

Menurut informan, pada awalnya ia 

mengalami kesulitan saat pertama kali 

tinggal di Sumbawa Barat. Kesulitan 

tersebut timbul karena terbiasa tinggal di 

daerah perkotaan. Ketika pindah ke desa 

yang pada saat itu masih sepi tentu 

mengalami stres. Ditambah lagi, karena 

terbatasnya fasilitas membuat informan ini 

tidak betah. Menurut pengamatan penulis, 

Kecamatan Brang Rea tergolong wilayah 

yang masih minim akan fasilitas. Seperti 

keberadaan mini market yang hanya 

berjumlah satu di kecamatan tersebut. 

Tidak ada warnet ataupun sarana penyedia 

layanan telekomunikasi lainnya. Di sana 

juga tidak ada kantor pos dan bank. 

Meskipun informan kunci ini 

mengalami hambatan pada awal 

kedatangan di Kecamatan Brang Rea, 

tetapi dengan keyakinan dan motivasi yang 

tinggi akhirnya dia dapat menghadapi 

kesulitan-kesulitan tersebut. Berikut 

adalah kutipan wawancara mengenai hal 

yang disukai dan tidak disukai dari 

Sumbawa Barat:  
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“Hal yang saya senangi dari 
Sumbawa Barat adalah secara 
tipografi wilayah di sini ada 
kesamaan dengan daerah asal saya. 
Namun demikian dari segi budaya 
sangat berbeda. Tetapi perbedaan 
ini menambah pengetahuan saya 
akan keragaman budaya Indonesia. 
Awal mula datang ke Sumbawa 
Barat, saya menilai karakter 
masyarakat di sini sangat 
temperamental, sadis, dan kurang 
aman. Namun seiring dengan 
meningkatnya ekonomi masyarakat, 
hal tersebut mulai hilang” 
(Wawancara Bpk. Suhodo). 
 

Dari hasil wawancara tersebut, 

penulis memahami bahwa perbedaan 

budaya dapat memengaruhi bagaimana 

persepsi terhadap budaya tersebut 

berbeda juga. Contohnya pada budaya 

masyarakat Jawa, sebagian besar 

cenderung manut dalam menyikapi 

berbagai hal. Sedangkan di Sumbawa Barat 

memiliki perilaku yang agak “keras” atau 

tegas. Selain itu, pada budaya Jawa 

memiliki kebiasaan dalam berbicara 

dengan nada yang halus dan pelan 

sehingga dinilai lebih sopan. Hal berbeda 

terlihat di Sumbawa Barat, sebagian besar 

masyarakatnya berbicara dengan nada 

tinggi dan cepat. Hal ini tentu saja 

memunculkan persepsi negatif apabila 

lawan bicara kita seperti itu. Apalagi kalau 

warga pendatang tidak bisa bahasa 

Sumbawa (Taliwang), dan warga pribumi 

tidak bisa berbahasa Indonesia maka akan 

terjadi salah pengertian. Salah satu 

kesulitan berkomunikasi dengan 

masyarakat pribumi di Sumbawa Barat 

adalah bahasa. Hal ini diperkuat dengan 

pernyataan informan lain yaitu Sdr. Andri. 

 “Berbicara kepada beberapa orang 
yang tidak bisa menggunakan 
bahasa Indonesia cukup mengalami 
kesulitan” (Wawancara Sdr. Andri).  

 

Salah satu hal penting dalam 

berkomunikasi adalah bagaimana kita 

mampu menafsirkan pesan tersebut 

secara tepat sesuai dengan konteksnya, 

baik secara verbal maupun non-verbal. 

Salah satu media yang dapat kita gunakan 

untuk mempelajari hal tersebut adalah 

melalui bahasa. Hanya dengan bahasalah 

manusia berkomunikasi dan 

mempertukarkan pikiran, perasaan, 

menerima dan memahami perbuatan satu 

sama yang lain. Oleh karena itu, apa yang 

manusia lakukan, bagaimana mereka 

bertindak, bagaimana mereka hidup dan 

berkomunikasi, merupakan bagian dari 

kehidupan manusia. Proses pertukaran 

pesan dan informasi menggunakan bahasa 

yang sulit dimengerti berpotensi 

mendatangkan kesalahpahaman persepsi 

akan arti sebenarnya. Berbahasa yang 

efektif akan dicapai apabila pihak-pihak 

yang terlibat dalam suatu komunikasi 

memberikan arti dan makna yang sama 

terhadap pesan-pesan yang disampaikan 

dengan menggunakan simbol yang sama. 

Penggunaan simbol atau tanda yang sama 

merupakan faktor yang sangat 

menentukan dalam proses komunikasi 

antara individu atau kelompok yang 

terlibat dalam komunikasi. 

Bahasa menurut informan kunci 

adalah hal penting yang digunakan dalam 

berinteraksi dengan masyarakat pribumi. 
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Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah 

bahasa Taliwang. Namun secara umum, 

masyarakat Sumbawa Barat juga dapat 

berbahasa Indonesia. Apabila tidak bisa 

menggunakan bahasa daerah, para warga 

pendatang masih tetap bisa berkomunikasi 

dengan masyarakat setempat dengan 

catatan warga pribumi mengerti bahasa 

Indonesia. Melalui pengamatan penulis, 

bahasa Indonesia tetap digunakan dalam 

keseharian di Sumbawa Barat seperti di 

sekolah-sekolah. Bahasa Indonesia sebagai 

bahasa resmi digunakan oleh para guru 

dan siswa dalam kegiatan belajar-

mengajar. Di lain tempat, penulis juga 

mengamati di dalam suatu keluarga 

seringkali menggunakan bahasa Indonesia 

meskipun dicampur dengan bahasa 

setempat.  

Cara kita mempelajari sebuah 

bahasa adalah dengan mendengarkan 

setiap percakapan orang-orang yang ada di 

sekeliling kita. Kemudian tak lupa kita juga 

harus mempraktekkannya agar apa yang 

didengar dapat kita ucapkan atau 

sebaliknya. Begitu pun apa yang dilakukan 

oleh informan kunci. Ia mengatakan: 

 “Setelah tinggal kurang lebih 27 
tahun, saya sudah dapat 
mengucapkan dan berbicara dengan 
bahasa Taliwang. Menurut saya 
mempelajari bahasa Taliwang 
tidaklah sulit, asalkan kita benar-
benar mempraktekkannya” 
(Wawancara Bpk. Suhodo). 

  

Hal senada juga disampaikan oleh 

informan lainnya, yaitu Sdr. Kholil, seorang 

warga asli Sumbawa Barat. Ia mengatakan:  

“Para pendatang yang tinggal di 
Kecamatan Brang Rea selalu 

menggunakan bahasa Taliwang 
untuk berkomunikasi dengan warga 
di sana. Hidup dan berkarir di tanah 
Sumbawa dalam waktu yang sangat 
lama tetap membuat mereka susah 
untuk meninggalkan bahasa dan 
logat kesehariannya. Bahasa 
Taliwang memang masih kental 
dipakai oleh para pendatang di 
Sumbawa Barat” (Wawancara Sdr. 
Kholil). 

  

Menurut pengamatan penulis, 

sebagian warga pendatang paham dengan 

bahasa keseharian orang Sumbawa Barat. 

Mau tidak mau mereka harus berusaha 

untuk memahami bahasa penduduk asli di 

sana. Hal inilah yang memudahkan warga 

pendatang untuk bersosialisasi dengan 

masyarakat pribumi. Dengan demikian 

komunikasi antarbudaya antara warga 

pendatang dengan pribumi di Kecamatan 

Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat 

tidak mengalami masalah yang cukup 

berarti, meskipun sebagian warga 

pendatang ini masih ada yang mencampur-

adukkan kedua bahasa dalam proses 

komunikasi, yaitu bahasa Taliwang dan 

bahasa Indonesia. Keberhasilan 

komunikasi dapat mendukung proses 

komunikasi yang efektif di antara kedua 

kelompok masyarakat tersebut sehingga 

dapat memperkecil kesalahpahaman yang 

terjadi ketika berkomunikasi. 

Selain Bpk. Suhodo dan Sdr. Kholil 

sebagai informan dalam penelitian ini, 

penulis memilih informan lain sebagai 

warga pendatang di Kecamatan Brang Rea 

Kabupaten Sumbawa Barat. Informan 

tersebut adalah istri dari Bpk. Suhodo yang 

bernama Ibu Hanifa yang berasal dari 
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Garut Jawa Barat. Adapun informasi yang 

penulis dapatkan dari informan terkait 

profesi yang dijalani, yaitu:  

“Awalnya saya adalah seorang ibu 
rumah tangga. Kemudian saya 
membuka warung kecil di rumah, 
dan saya berdagang. Tetapi tidak 
bertahan lama, maka warungnya 
ditutup. Selanjutnya saya kuliah 
mengambil jurusan Pendidikan Guru 
TK, setelah saya lulus kami membuka 
sekolah Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) di rumah. Namun, karena 
PAUD tidak diteruskan, maka saya 
balik lagi jadi ibu rumah tangga. 
Karena merasa jenuh, iseng-iseng 
saya melamar menjadi tenaga 
pengajar kontrak di sekolah Taman 
Kanak-kanak untuk mengisi 
kesibukan. Alhamdulillah saat ini 
saya telah diangkat menjadi PNS 
sebagai guru TK” (Wawancara Ibu 
Hanifa). 

  

Berdasarkan wawancara di atas, 

penulis memahami bahwa sebagai warga 

pendatang ia dan suaminya memiliki 

semangat tinggi untuk menjalani hidup 

dengan sebaik mungkin. Kegigihan dan 

keyakinan mereka membuahkan hasil yang 

membanggakan. Informasi ini penulis 

peroleh melalui wawancara dengan 

informan lain, yaitu Sdr. Kholil, ia menilai 

bahwa Bpk. Suhodo dan Ibu Hanifa adalah 

orang-orang yang memiliki semangat dan 

ketekunan dalam bekerja, memiliki 

keahlian dan keterampilan, memiliki 

kreativitas yang tinggi dalam berusaha, 

dan mudah bergaul. Menurut 

penuturannya:  

“Mungkin sudah tradisinya, orang-
orang yang merantau harus punya 
ketekunan dan keahlian agar bisa 

bertahan hidup. Apalagi orang Jawa 
dan Sunda biasanya juga dipandang 
mudah diajak bekerja sama dan 
sangat kreatif dalam berbagai hal. 
Selain itu, mereka juga terlihat 
sederhana dan tidak mau 
menonjolkan diri walaupun memiliki 
kelebihan dibandingkan dengan 
yang lain” (Wawancara Bpk. Sdr. 
Kholil).  

  

Dalam situasi di atas, orang Jawa dan 

Sunda dipandang mudah diajak bekerja 

sama dan sangat terbuka dalam berbagai 

hal. Sehingga tak heran orang Jawa 

menyebar di berbagai daerah di Indonesia. 

Dampak positifnya adalah banyak 

masyarakat pribumi yang termotivasi 

dengan kegigihan orang Jawa untuk 

mengembangkan dirinya. Sifat-sifat inilah 

yang menurut penulis dapat menjadi 

faktor bagi warga pendatang diterima 

dengan baik di Sumbawa Barat khususnya 

di Kecamatan Brang Rea. Gambaran hidup 

yang demikian mempunyai pengaruh 

besar terhadap hubungan sosial yang 

terjalin antara warga pendatang dengan 

pribumi. Hal tersebut mewarnai segala 

kehidupan dalam menjalankan aktivitas 

sehari-hari. Ini juga berdampak pada 

kehidupan sosial dan beragama yang 

menjadi sangat penting untuk menjaga 

hubungan kita sebagai makhluk sosial. 

Namun, tentu saja sikap saling 

menghormati terhadap budaya satu sama 

lain harus tetap dijaga. 

Budaya merupakan warisan leluhur 

yang tidak boleh dilupakan oleh 

masyarakat. Begitu pula di daerah 

Sumbawa Barat yang masih menjunjung 

tinggi adat istiadat, kebiasaan, dan cara 
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berperilaku. Menurut para informan, 

budaya Jawa dan Sunda dengan Sumbawa 

Barat berbeda. Berikut ini adalah 

pernyataan informan kunci mengengai 

gambaran budaya di Sumbawa Barat, 

yakni: 

 “Budaya Sumbawa Barat 
dipengaruhi oleh budaya Sulawesi. 
Kondisi ini sangat berbeda dengan 
budaya Jawa ataupun Sunda” 
(Wawancara Bpk. Suhodo).  
 
Perbedaan yang signifikan antara 

budaya Sumbawa Barat dengan budaya 

Jawa atau Sunda menurut informan 

adalah:  

“Dari segi pakaian adat berbeda, 
juga adat pernikahan, bentuk rumah 
adat, dan lain-lain. Sebenarnya 
masih banyak lagi” (Wawancara Ibu 
Hanifa).  
 

Selain budaya, bahasa yang 

digunakan juga jelas berbeda. Seperti yang 

dikatakan informan; 

 ‘’Perbedaan yang sangat signifikan 
antara budaya saya (Betawi) dengan 
budaya di sini adalah bahasa” 
(Wawancara Sdr. Andri) 

  

Menurut pandangan penulis, para 

pendatang di suatu daerah harus siap 

menghadapi lingkungan barunya. Budaya 

yang dimilikinya menjadi dasar dalam 

bersikap dan berkomunikasi dengan 

masyarakat pribumi. Lebih jelasnya, 

mereka yang memiliki kemampuan 

berkomunikasi yang baik dapat 

menyesuaikan diri dengan keadaan dan 

masyarakat yang baru. Sebaliknya, mereka 

yang tidak memiliki kemampuan 

berkomunikasi yang baik dapat 

menghambat jalannya proses sosial. 

Kemungkinan yang terjadi adalah mereka 

akan mengalami kesulitan dalam 

mengenal dan merespon aturan-aturan 

atau budaya setempat. 

Berikut adalah pernyataan informan 

kunci tentang bagaimana menyiasati 

perbedaan yang dihadapinya ketika tinggal 

di Kecamatan Brang Rea Kabupaten 

Sumbawa Barat: 

 “Sepanjang kita bisa menghormati 
dan berusaha mengikuti adat 
setempat, kita akan merasa 
nyaman” (Wawancara Bpk. Suhodo).  
Sedangkan untuk mempelajari 
budaya tersebut, informan 
berpendapat: “Melalui pengamatan 
langsung serta ikut mempraktekkan 
atau terlibat langsung dalam setiap 
kegiatan” (Wawancara Ibu Hanifa). 

  

Segala upaya dilakukan oleh para 

pendatang agar menghasilkan kondisi yang 

kondusif. Pada prinsipnya masyarakat 

Sumbawa Barat sangat terbuka pada 

setiap warga pendatang. Hal ini seperti 

yang diutarakan oleh informan kunci, 

yaitu:  

“Masyarakat di sini sangat terbuka, 
bahkan boleh dibilang sangat sopan 
dan tidak sungkan untuk membantu 
setiap pendatang” (Wawancara Bpk. 
Suhodo).  
 
Hal senada juga dikatakan oleh 

informan lain: 

“Respon masyarakat pribumi di sini 
menerima setiap adanya warga 
pendatang, warga di sini baik 
(friendly). Wujud dari penerimaan 
tersebut, yaitu kami jadi komunikatif 
dan hidup gotong royong” 
(Wawancara Sdr. Andri).  
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Penulis memahami, tantangan bagi 

para pendatang untuk mempelajari 

budaya Sumbawa Barat melibatkan diri 

dalam berbagai kegiatan sosial 

kemasyarakatan di sana. Menurut 

pengamatan penulis, kearifan lokal yang 

sampai saat ini masih dipegang oleh 

masyarakat pribumi di Kecamatan Brang 

Rea adalah sifat kegotong-royongan dalam 

berbagai kegiatan sehari-hari, seperti 

tradisi perkawinan maupun kematian. 

Kearifan lokal ini menjadi sebuah identitas 

di daerah tersebut. Hal ini sesuai pendapat 

informan:  

“Kearifan lokal yang sampai saat ini 

masih dipegang teguh oleh 

masyarakat pribumi di sana adalah 

gotong royong” (Wawancara Sdr. 

Andri). 

 

Dalam proses komunikasi 

antarbudaya, terdapat beberapa perilaku 

komunikasi individu yang digunakan untuk 

menyatakan identitas diri. Perilaku itu 

dinyatakan melalui tindakan berbahasa 

baik secara verbal maupun non-verbal. 

Dari perilaku berbahasa itulah dapat 

diketahui identitas diri maupun sosial, 

misalnya dapat diketahui asal-usul suku 

bangsa, maupun tingkat pendidikan 

seseorang. Manusia berkomunikasi 

dengan menunjukkan ciri-ciri individu 

maupun kelompok sosial-budayanya 

melalui perilaku atau tindakan komunikasi. 

Komunikasi adalah salah satu aktivitas 

yang sangat penting dan mendasar dalam 

kehidupan manusia. Sifat manusia untuk 

menyampaikan keinginannya dan untuk 

mengetahui hasrat orang lain, merupakan 

awal keterampilan manusia berkomunikasi 

secara otomatis melalui lambang-lambang 

isyarat, kemudian disusul dengan 

kemampuan untuk memberi arti setiap 

lambang-lambang itu dalam bentuk verbal. 

West dan Turner (2008) menjelaskan 

bahwa komunikasi adalah proses sosial 

dimana individu-individu menggunakan 

simbol-simbol untuk menciptakan dan 

menginterpretasikan makna dalam 

lingkungan mereka. Ketika komunikasi 

dipandang secara sosial, komunikasi selalu 

melibatkan dua orang yang berinteraksi 

dengan berbagai niat, motivasi, dan 

kemampuan. Menurut pemahaman 

penulis, manusia berinteraksi dengan 

sesamanya dalam berbagai kehidupan 

untuk menghasilkan pergaulan hidup 

dalam suatu kelompok sosial. Berbagai 

bentuk interaksi dapat dijumpai pada 

kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial 

adalah proses-proses sosial, yang 

menunjuk pada hubungan-hubungan 

sosial yang dinamis. Begitupun yang 

dilakukan para warga pendatang dalam 

berinteraksi dengan masyarakat pribumi di 

Kecamatan Brang Rea Kabupaten 

Sumbawa Barat. Sebagian besar warga 

pendatang ini dinilai mengikuti 

kebudayaan masyarakat pribumi. 

Sedangkan simbol yang digunakan untuk 

menunjukkkan identitas masyarakat 

pribumi adalah dari segi arsitektur. 

Menurut pengamatan penulis, di Brang 

Rea masih banyak terdapat rumah-rumah 

panggung yang dihuni masyarakat pribumi. 

Di sisi lain, peran tokoh masyarakat 

juga tidak kalah penting sebagai media 

sosialisasi budaya bagi masyarakat pribumi 

maupun warga pendatang. Tokoh 
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masyarakat merupakan gatekeeper 

budaya bagi masyarakat pribumi. Tokoh 

masyarakat berperan untuk menyatukan 

masyarakat yang berbeda latar belakang 

budaya tersebut. Seperti yang dikatakan 

informan kunci dengan penulis mengenai 

gambaran tokoh masyarakat di Kecamatan 

Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat: 

 “Tokoh masyarakat atau tokoh 
agama merupakan motivator 
masyarakat melalui kegiatan 
dakwah” (Wawancara Bpk. Suhodo).  
 

Menurut pengamatan penulis, 

informan ini adalah seorang yang religius. 

Dilihat dari keaktifannya mengikuti shalat 

secara berjamaah di musholla terdekat. 

Shalat berjamaah merupakan sarana yang 

baik untuk saling mengenal dan ber-

silaturrahim satu sama lain tanpa 

mengenal adanya perbedaan. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa masyarakat di 

Kecamatan Brang Rea tergolong sebagai 

masyarakat yang religius, dan hampir 100 

persen penduduknya menganut agama 

Islam. Kegiatan-kegiatan keagamaan di 

sana sangat berkembang dan hampir 

diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat 

tanpa mengenal etnis dan suku.  

Selain kegiatan shalat berjamaah, 

kegiatan agama lain yang dapat dijadikan 

media komunikasi dan interaksi sosial 

antara warga pendatang dengan pribumi 

yaitu takziah atau kunjungan (ucapan) 

untuk menyatakan turut berduka cita atau 

belasungkawa. Penulis melihat bahwa 

dalam takziah ini antara warga pendatang 

dengan pribumi berbaur, bersalam-

salaman, saling berinteraksi dan bertatap 

muka. Bersalaman atau berjabat tangan 

adalah simbol di mana proses saling 

mengenal satu sama lain terjadi. Ini 

merupakan wujud dari proses intimacy 

telah berlangsung.   

Selain melalui kegiatan keagamaan, 

aktivitas sosial kemasyarakatan dapat pula 

memengaruhi terjadinya pembauran sosial 

antara masyarakat warga pendatang 

dengan pribumi dengan di Kecamatan 

Brang Rea. Menurut pengamatan penulis, 

hal ini dapat dilihat dari keaktifan para 

warga pendatang dalam kegiatan sosial 

lainnya seperti gotong royong. Hasil 

wawancara penulis dengan informan 

kunci, menyatakan bahwa: 

 “Saya sering ikut kegiatan gotong 
royong di Brang Rea, khususnya di 
Desa Desa Beru desa di mana saya 
dan keluarga tinggal. Kegiatan 
gotong royong sangat sering 
dilakukan dan masih kuat sekali 
pengaruhnya untuk memperkuat tali 
silaturahim antarwarga di sana. 
Bukan cuma buat saya sebagai 
pendatang, tetapi juga berpengaruh 
bagi semuanya. Gotong royong 
dilakukan sebagai bentuk kepedulian 
terhadap warga maupun 
lingkungannya. Misalnya gotong 
royong dalam kegiatan bersih-bersih 
atau kerja bakti. Selain itu, gotong 
royong juga dilakukan ketika ada 
warga yang akan melangsungkan 
pernikahan, khitanan anaknya, 
maupun bila ada warga yang 
meninggal dunia. Ini kesempatan 
bagi saya untuk mendekatkan diri 
dengan masyarakat pribumi di 
Sumbawa Barat (Wawancara 
Suhodo).  
 
Pernyataan di atas menunjukkan 

bahwa masyarakat Sumbawa Barat dinilai 
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sebagai masyarakat yang terbuka serta 

memiliki kepedulian sosial yang tinggi 

terhadap sesama. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa kebudayaan yang berlaku 

dan dikembangkan dalam lingkungan 

tertentu berimplikasi terhadap pola tata 

perilaku, norma, nilai, dan aspek 

kehidupan lainnya yang akan menjadi ciri 

khas suatu masyarakat dengan masyarakat 

lainnya. Penulis memahami, secara 

simbolik kegiatan gotong royong 

dipandang sebagai sebuah komunikasi 

yang dapat menyampaikan sebuah 

identitas seseorang maupun kelompok, 

dan gotong-royong merupakan salah satu 

perwujudan dari interaksi sosial. 

Aktivitas sosial seperti gotong 

royong bukan hanya dilakukan di 

Sumbawa Barat saja, tetapi juga di 

beberapa wilayah lain di Indonesia. Kondisi 

tersebut berbeda dengan kehidupan 

masyarakat di daerah perkotaan yang 

umumnya individualistik, kurang memiliki 

kepedulian satu sama lain karena masing-

masing memiliki kesibukan dan hanya 

fokus pada urusan pekerjaannya saja. 

Sedangkan kehidupan bermasyarakat di 

perdesaan sebaliknya. Mereka sangat 

menjunjung tinggi sikap saling tolong 

menolong dalam melakukan berbagai 

aktivitas. Inilah yang disebut sebagai wujud 

dari penerapan budaya di masyarakat. 

 Berikut ini adalah pernyataan 

informan mengenai interaksinya dengan 

masyarakat pribumi di Kecamatan Brang 

Rea Kabupaten Sumbawa Barat: 

 “Sebagai pendatang, saya berusaha 
untuk bisa berinteraksi dengan 
masyarakat dengan cara 
menyesuaikan diri dengan tradisi 

masyarakat. Sejauh ini sih nggak ada 
kesulitan dalam berinteraksi” 
(Wawancara Ibu Hanifa).  
 
Menurut pengamatan penulis, 

informan dan suaminya ialah orang yang 

mudah bergaul dengan masyarakat 

setempat, serta aktif dalam berbagai 

kegiatan sosial. Hal ini yang menjadikan 

keduanya mudah berinteraksi dengan 

lingkungan di sana. Informan kunci 

menjelaskan bagaimana keterlibatannya 

dalam aktivitas sosial di Kecamatan Brang 

Rea Kabupaten Sumbawa Barat.  

“Pada saat pertama kali saya 
datang, lokasi tempat tinggal saya 
jauh dari lingkungan masyarakat. 
Tentu saya berusaha untuk memiliki 
teman bergaul. Konsekuensinya, 
saya harus berkunjung ke tengah 
masyarakat. Namun seiring dengan 
berjalannya waktu, lokasi tempat 
tinggal saya semakin ramai, saya 
pun sekarang mulai jarang ke tengah 
masyarakat kecuali untuk mengikuti 
kegiatan kemasyarakatan” 
(Wawancara Bpk. Suhodo). 

 

Dari pernyataannya di atas, penulis 

memahami gambaran tersebut sebagai 

wujud dari perubahan sosial. Wilbert 

Moore dalam Setiadi, dkk (2008) 

memandang perubahan sosial sebagai 

perubahan struktur sosial, pola perilaku, 

dan interaksi sosial. Alasan terjadinya 

perubahan atau adopsi nilai berakibat 

pada berbagai aspek kehidupan 

masyarakat. Hal ini juga yang dialami oleh 

warga pendatang dan pribumi di Brang 

Rea. Kedua kelompok ini saling 

berkomunikasi dan berinteraksi guna 

menciptakan kehidupan yang harmonis. 
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Beberapa perilaku masyarakat pribumi 

yang dinilai positif cenderung diadopsi 

oleh warga pendatang. Begitu pun 

sebaliknya. Menurut pandangan informan, 

yakni: 

“Budaya akan memengaruhi cara 
berpikir dan berperilaku pada 
masyarakat di sana. Dengan 
berkebudayaan yang baik maka 
secara perlahan dapat mengubah 
perilaku masyarakat” (Wawancara 
Sdr. Andri). 
 

Hubungan antara budaya dan 

komunikasi sangat penting dipahami untuk 

memahami komunikasi antarbudaya. Oleh 

karena itu, melalui pengaruh budayalah 

orang-orang belajar berkomunikasi 

(Mulyana dan Rakhmat, 2005). Menurut 

informan kunci:  

“Manusia yang sukses adalah 

manusia yang bisa membawa 

manfaat bagi orang lain” 

(Wawancara Bpk. Suhodo).  

 

Untuk menjaga toleransi hidup di 

masyarakat, perlu saling memberikan 

kontribusi satu sama lain. Penulis melihat 

di dalam tradisi masyarakat Brang Rea 

terdapat budaya gotong royong dalam 

berbagai hal. Misalnya dalam acara 

perkawinan, terdapat tradisi rapat 

keluarga umum dan khusus, dimana warga 

(tetangga maupun keluarga besar) secara 

sukarela memberikan bantuan uang atau 

bahan makanan pokok kepada yang 

berhajat. Tak terkecuali dengan Bpk. 

Suhodo. Mengingat profesinya sebagai 

tenaga kesehatan, beliau seringkali 

membantu masyarakat mengatasi 

permasalahan kesehatan tanpa 

menetapkan tarif pelayanan atau bahkan 

menggratiskan khususnya bagi masyarakat 

yang tidak mampu. 

Bukan hanya masyarakat pendatang 

saja yang memberikan kontribusinya untuk 

kehidupan bermasyarakat di Kecamatan 

Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. 

Masyarakat pribumi juga perlu 

memberikan kontribusi bagi warga 

pendatang. Tanpa memandang latar 

belakang budaya, mereka secara tidak 

segan-segan memberi bantuan untuk 

warga pendatang. Berikut ini adalah hasil 

wawancara penulis dengan informan-

informan mengenai hal tersebut:  

“Sebenarnya sih banyak, tapi saya 
ambil salah satu contoh saja ya. Dari 
lingkungan sekitar memberikan 
perhatian kepada saya dan keluarga 
dalam hal keamanan, khususnya 
keamanan tempat tinggal. 
Masyarakat di sana secara sukarela 
menjaga rumah saya. Selain itu, 
mereka juga memberi bantuan lain 
sesuai kebutuhan saya” (Wawancara 
Bpk. Suhodo).  
Hal senada juga disampaikan 
informan lain, yakni: 
“Bantuan/kontribusi yang 
didapatkan dari masyarakat pribumi 
banyak, terlebih lagi makanan” 
(Wawancara Sdr. Andri) 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, 

penulis memahami bahwa wujud dari 

interaksi sosial tersebut dapat 

menghasilkan kerjasama. Interaksi sosial 

yang baik mampu diwujudkan melalui 

sikap pengertian satu sama lain, saling 

menghargai dan saling menghormati. 

Sehingga terwujud pula hubungan yang 

baik dan harmonis di antara masing-
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masing individu. Kondisi ini diperkuat oleh 

informan lain, yang mengatakan: 

“Saya senang bekerja sama dengan 
masyarakat pribumi di sini, karena 
selama ini saya merasa nyaman 
berada di tengah-tengah mereka. 
Tujuan saya berkerjasama dengan 
masyarakat di sini adalah agar 
terjalin rasa kekeluargaan dan 
tercipta rasa aman. Alhamdulillah 
masyarakat pribumi mau diajak 
bekerjasama dan mereka saling 
percaya dalam melaksanakan kerja 
sama, baik dengan pendatang 
maupun sesama masyarakat 
pribumi. Menariknya, menurut saya 
pribadi meskipun mereka sebagai 
warga asli atau pribumi tetapi tidak 
mendominasi. Mereka memberikan 
kesempatan bagi pendatang untuk 
berusaha mengembangkan diri” 
(Wawancara Ibu Hanifa). 

 

Melihat pernyataan di atas, penulis 

memahami bahwa apabila perbedaan 

disikapi dengan cara yang positif maka 

akan mendatangkan suatu kebaikan. 

Begitu pula sebaliknya, apabila perbedaan 

itu disikapi dengan cara negatif 

kemungkinan besar akan muncul 

perdebatan dan menimbulkan konflik. Dari 

hal semacam inilah yang dibutuhkan oleh 

masyarakat terkait sikap saling 

menghormati dan menghargai agar selalu 

dalam kehidupan yang harmonis. 

Bertemunya antara warga pendatang 

dengan masyarakat pribumi, pada 

akhirnya mempertemukan dua nilai 

budaya dan dua nilai sikap yang sama. 

Melalui pengamatan penulis, proses 

sosial yang terjadi di Brang Rea bersifat 

asosiatif. Hal ini diwujudkan dalam 

hubungan sosial antara kedua pihak. 

Dipicu karena adanya kesadaran dari 

warga pendatang dan pribumi atas 

pencapaian atas hasil yang baik dari 

sebuah proses komunikasi jika keduanya 

saling memahami budaya masing-masing. 

Caranya, yaitu dengan melihat dan 

memahami bagaimana mereka 

berkomunikasi. Masyarakat pribumi 

memahami proses komunikasi para 

pendatang, begitupun sebaliknya.  

Mencapai pengertian bersama 

merupakan proses yang rumit dan berbelit. 

Banyak sekali yang dapat keliru dalam 

proses ini. Makna tepat dari pesan yang 

diciptakan oleh sumbernya, boleh 

dikatakan tidak pernah sama tepat 

maknanya bagi seseorang yang 

menguraikan pesan itu. Dua orang dapat 

berkomunikasi berkali-kali, sampai kedua 

belah pihak kurang lebih dapat memahami 

maksud satu sama lain. Semakin lancar 

kemampuan kedua pelaku komunikasi 

tersebut dalam proses saling 

berkomunikasi, maka semakin bertambah 

pula kemungkinan yang ada untuk saling 

memahami makna masing-masing. Pada 

akhirnya, proses komunikasi 

menggantungkan keberhasilan pada 

tingkat ketercapaian tujuan komunikasi, 

yaitu sejauh mana para partisipan 

memberikan makna yang sama atas pesan 

yang dipertukarkan. Proses komunikasi 

seperti inilah yang dapat dikatakan sebagai 

komunikasi antarbudaya yang efektif.  

Dalam kenyataannya, kehidupan 

masyarakat tidak terpisahkan antara satu 

dengan yang lainnya. Namun tidak dapat 

dipungkiri, kebudayaan ideal dan adat 

istiadatlah yang mengatur dan memberi 

arah kepada arah tindakan masyarakat, 
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baik pikiran dan ide yang lambat laun jauh 

dari wadah keasliannya. Unsur-unsur 

kebudayaan asli akan tercampur oleh 

unsur-unsur budaya lain dan menjadi 

suatu keteraturan kebudayaan yang baru 

dikarenakan adanya masyarakat lain yang 

membawa budaya yang berbeda. 

Terjadinya interaksi sosial dalam 

masyarakat baik akibat dari intensitas 

maupun jumlah masyarakat itu sendiri 

memengaruhi pola perilakunya bahkan 

juga cara berpikirnya. 

Pembauran sosial yang penulis 

pahami dalam penelitian ini adalah 

akulturasi dan asimilasi budaya. Menurut 

informan tentang pembauran sosial atau 

budaya adalah:  

“Budaya yang berlaku di masyarakat 
Sumbawa Barat khusunya Brang Rea 
merupakan nilai-nilai yang diyakini 
masyarakat di sini dalam dalam 
menjalani kehidupan. Budaya itu 
dapat mengatur bagaimana 
komunikasi terjadi pada masing-
masing anggota masyarakat. 
Budaya yang berkembang di 
Sumbawa dipengaruhi oleh budaya 
dari suku Bugis dan Makassar. Hal ini 
dikarenakan nenek moyang 
masyarakat Sumbawa berasal dari 
Bugis dan Makassar. Namun dengan 
perkembangan zaman, kebudayaan 
masyarakat mudah sekali 
dipengaruhi kebudayaan luar” 
(Wawancara Sdr. Kholil.).  
 
Dari pernyataan tersebut, penulis 

memahami bahwa budaya Sumbawa 

dilahirkan dari budaya daerah lain. Hal ini 

merupakan penggambaran dari adanya 

akulturasi budaya di Sumbawa Barat. 

Penulis memahami bahwa akulturasi 

budaya di Sumbawa Barat adalah proses 

sosial yang timbul manakala suatu 

kelompok manusia dengan kebudayaan 

tertentu dihadapkan dengan unsur dari 

kebudayaan lain. Kebudayaan lain itu 

lambat laun diterima dan diolah kedalam 

kebudayaannya sendiri tanpa 

menyebabkan hilangnya unsur 

kebudayaan kelompok itu sendiri. 

Tidak hanya akulturasi budaya yang 

terjadi di Sumbawa Barat. Asimilasi budaya 

pun terjadi juga di sana. Hal ini 

berdasarkan pernyataan informan, yakni: 

“Banyak tradisi yang awalnya 
dianggap tabu bagi masyarakat 
telah mulai diterapkan. Misalnya 
dalam tradisi lamaran, kalau dulu 
calon pengantin harus mengikuti 
prosesi lamaran yang berbelit dan 
ada tawar-menawar. Saat ini sudah 
mulai luntur karena menganut 
tradisi praktis. Demikian halnya 
dengan tradisi bekelewang atau 
gotong royong dalam membuat 
hidangan makan pada acara hajatan 
besar mulai tergeser dengan adanya 
catering. Namun pada hal-hal 
tertentu, para orang tua pemegang 
adat apabila masih hidup maka 
kebudayaan masih tetap dipelihara 
dan dijaga serta dilaksankan” 
(Wawancara Sdr. Kholil).  
 
Dari pernyataan tersebut penulis 

memahami bahwa asimilasi mengandung 

pengertian menyatunya atau pembauran 

dari dua kebudayaan asli yang kemudian 

disertai dengan hilangnya ciri khas 

kebudayaan tersebut sehingga 

membentuk kebudayaan yang baru. 

Dengan demikian, komunikasi 

antarbudaya yang terjadi di Brang Rea 

menghasilkan akulturasi dan asimilasi 
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budaya. Realitas yang nampak di sana 

adalah warga pendatang memperoleh 

kesempatan yang sama layaknya 

masyarakat pribumi. Seperti halnya dalam 

kehidupan pribadi maupun dalam 

kehidupan bermasyarakat, para warga 

pendatang mampu mengembangkan 

dirinya dengan baik melalui proses 

adaptasi yang sedemikian rupa dengan 

mempelajari kearifan lokal maupun adat 

istiadat yang berlaku di sana. Hasilnya, 

mereka pun dapat hidup harmonis di 

antara masyarakat pribumi.  

 

 

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan dalam 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Masyarakat Sumbawa Barat 

khususnya di Kecamatan Brang Rea 

dinilai sebagai masyarakat yang 

terbuka dan memiliki kepedulian 

sosial yang tinggi terhadap sesama. 

Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa kebudayaan yang berlaku dan 

dikembangkan dalam lingkungan 

tertentu berimplikasi terhadap pola 

tata perilaku, norma, nilai, dan aspek 

kehidupan lainnya yang akan menjadi 

ciri khas suatu masyarakat dengan 

masyarakat lainnya. 

2. Interaksi sosial yang berlangsung di 

Kecamatan Brang Rea antara warga 

pendatang dan pribumi merupakan 

hubungan saling memengaruhi satu 

dengan yang lainnya, yang dapat 

menimbulkan suatu kehidupan 

bermasyarakat yang harmonis dalam 

kehidupan sosial, agama, dan lainnya 

yang dapat diwujudkan dalam bentuk 

solidaritas, toleransi serta 

menghormati dan menghargai satu 

sama lain. Interaksi sosial yang 

berlangsung di Kecamatan Brang Rea 

antara warga pendatang dan pribumi 

melahirkan pembauran sosial dan 

budaya dalam masyarakat, yaitu 

berupa asimilasi dan akulturasi 

budaya. 

 

Sedangkan penulis tidak lupa untuk 

memberikan saran, yang antara lain: 

1. Kurangnya kecakapan dalam 

berkomunikasi menyebabkan 

komunikasi tersebut tidak 

berlangsung efektif. Sebaiknya setiap 

masyarakat mampu mempelajari 

komunikasi baik dari aspek tekstual 

maupun kontekstualnya agar tercipta 

suasana yang kondusif. Sebagai 

konsekuensinya dibutuhkanlah 

sebuah wabah komunikasi dalam 

kelompok atau paguyuban yang 

bersifat formal maupun informal guna 

menjembatani ativitas komunikasi 

antara warga pendatang dan pribumi. 

2. Peran pemerintah diharapkan lebih 

aktif lagi dalam mempertahankan 

budaya lokal maupun dalam 

menyaring budaya luar sehingga 

budaya asli tetap terjaga 

keutuhannya. Misalnya dengan cara 

menggelar festival/karnaval budaya 

dan pagelaran seni di beberapa 

kesempatan sehingga generasi muda 

khususnya anak-anak tidak melulu 

disibukkan dengan perangkat 

gawainya memainkan aplikasi games 
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Mobile Legend, Free Fire, ataupun Tik-

Tok. 
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