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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masyarakat Madura sebagai bagian dari suku bangsa di Indonesia 

mempunyai suatu sistem  adat yang unik dan khas jika dibandingkan dengan etnis 

yang lain. Jika mengamati etnis Madura secara umum, gambaran keunikan yang 

kita dapatkan berupa karakter temperamental dan aksen bicara yang khas. 

Sebagian besar masyarakat Madura memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki jiwa 

petualang, sehingga membuat mereka lebih memilih untuk keluar melakukan 

migrasi dari tempat asalnya, untuk mencari nafkah. 

 Proses perpindahan penduduk menuju suatu wilayah baru tidak serta merta 

dilakukan secara instan dan seketika, melainkan membutuhkan waktu yang cukup 

lama. Hal itu terjadi karena penduduk yang melakukan perpindahan (migrasi) 

haruslah percaya bahwa wilayah yang akan dituju tersebut telah mereka kenal. 

Maka kegiatan migrasi nyaris tidak mungkin dilakukan kecuali dengan adanya 

terlebih dahulu interaksi sosial antara wilayah asal dengan wilayah tujuan. Jika 

diperhatikan dengan seksama, kedekatan geografis antara pulau Madura dengan 

pula Jawa yang hanya dibatasi sebuah selat sempit telah mendorong interaksi 

yang lebih intensif. Interaksi ini pada perkembangannya melahirkan sebuah 

wilayah yang menjadi pusat aktifitas pemerintahan dan politik. Hubungan antara 

wilayah satu dengan yang lain terjadi karena ketergantungan dalam hubungan 

simbiosis yang menguntungkan, misalnya nampak pada pemenuhan kebutuhan 
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sehari-hari  penduduk Madura yang didatangkan dari wilayah luar. Serupa pula 

dengan migrasi yang dilakukan etnis Madura, maka diawali dengan interaksi 

terlebih dahulu dengan wilayah di luar pulau mereka. Catatan yang ada 

memberitahukan kepada kita bahwa interaksi etnis Madura khususnya dengan 

pulau di sekitarnya telah berlangsung yang lebih awal. Kejadian runtuhnya 

Kerajaan Singasari hingga peristiwa melarikan diri Wijaya ke Sumenep.1  

 Kedekatan geografis ini kemudian menjadi salah satu faktor penting yang 

turut mempengaruhi peningkatan hubungan Singasari dan Sumenep, sehingga 

akan mendorong integritas wilayah Madura dengan daerah sekitarnya. Ini terjadi 

karena Kepentingan ini lantas tersalurkan dalam bentuk yang berbeda, yaitu 

pemanfaatan etnis Madura sebagai salah satu ujung tombak ekspansi VOC yang 

diatur dalam Korte Verklaring.2 Situasi ini terutama berlangsung terutama antara 

abad XVII-XVIII. Beberapa kasus ini dapat kita amati ekspedisi militer Trunajaya 

sewaktu menyerang ibukota Mataram Plered. Ada pula peranan yang dilakukan 

oleh pasukan Madura di bawah pemerintahan pangeran Cakraningrat IV, untuk 

memadamkan pemberontakan orang Cina di Kartasura pada tahun 1741, maupun 

dalam membantu Kompeni untuk memerangi Blambangan pada sekitar tahun 

1767. Sumber Kompeni maupun kronik seperti Babad Tanah Jawi 

                                                           
 1 Kedekatan geografis antara Sumenep dengan Singasari adalah sebab lain mengapa 
Wijaya meminta perlindungan kepada Arya Wiraraja. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan 
yang intensif antara wilayah pusat (Singasari) dengan wilayah bawahannya di Sumenep. 
Selengkapanya lihat Marwati Djoened Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia  II, Jakarta: 
Balai Pustaka, 1977, Bab Singasari-Majapahit, dan Adib Muhammad, Etnografi Madura, hlm 14.  
 
 2 Secara bahasa istilah Korte Verklaring berarti perjanjian pendek. Makna sesungguhnya 
ialah, perjanjian pendek antara VOC (Vereenigde Oost indische Compagnie) dengan raja-raja 
pribumi yang isinya menegaskan dominasi VOC pada wilayah kekuasaan raja pribumi tersebut, 
dengan menjadikannya sebagai bawahan. Penguasan Madura juga mengalami nasib serupa antara 
lain seperti dinasti Cakraningrat. M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 1991, hlm 132-135. 
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memberitahukan bahwa untuk menghadapi perlawanan Prabujaka di daerah 

Antang dan Malang pada tahun 1768, Kompeni telah mendatangkan pasukan 

Madura sebanyak 1000 orang.3 

 Gambaran di atas memberikan bukti bagi kita bahwa migrasi etnis Madura 

sebelum abad 19 dan 20, lebih banyak ditentukan oleh Pemerintah, baik dengan 

pemanfaatan tenaga sebagai barisan perang, maupun dalam bentuk anjuran untuk 

mengisi wilayah yang minim penduduk sebagai konsekuensi terjadi peperangan. 

Sedangkan migrasi yang dilakukan atas inisiatif sendiri masih dilkukan secara 

berangsur-angsur, dan tidak terjadi dalam skala besar.4 

  Selain ditentukan oleh faktor politik, faktor ekonomi yang disebabkan 

ramainya perdagangan juga menjadi faktor lain yang turut mempengaruhi 

semakin intensif antara etnis Madura dengan lingkungan luar. Meskipun sebatas 

geografis lokal, namun menjadi awal yang penting khususnya saat memasuki 

akhir abad 19 dan awal abad 20, saat terjadi perubahan besar dan turut 

mempengaruhi etnis Madura. Berkembangnya perdagangan tersebut juga 

berdampak pada etnis Madura untuk ikut serta dalam  kegiatan tersebut, 

khususnya melalui perdagangan garam dan perikanan. Catatan beberapa dokumen 

                                                           
 3 Catatan sejarah, baik dari sumber pribumi maupun kolonial memberikan gambaran 
bahwa etnis Madura terlibat aktif dalam politik Jawa abad XVII-XVIII, bahkan turut merubah peta 
politik Mataram Islam.  Dilibatkannya etnis Madura ini, antara lain dalam misi-misi penaklukan 
(operasi militer), sebagai prajurit. Bahkan beberapa tokoh Madura menjadi pelaku utama 
perubahan tersebut, semisal Trunajaya. Selengkapnya lihat M.C. Ricklefs, op.cit., hlm 111.  F.A. 
Sucipto, Kota-kota Pantai di Sekitar Selat Madura Abad XVII Sampai Medio Abad XIX. 
(Disertasi: Universitas Gadjah Mada, 1983), hlm 306. 
 

4 Kebijakan migrasi etnis Madura ke wilayah lain, sebelum abad ke-19 dan 20, 
kebanyakan masih diatur oleh pemerintah, melalui perintah untuk mengisi kantong penduduk yang 
kosong, semisal yang terjadi di wilayah Blambangan,  penduduk Madura dipindahkan untuk 
mengisi wilayah tersebut. Sedangkan migrasi atas inisiatif sendiri masih berlangsung dalam 
jumlah terbatas, baik secara jumlah maupun tujuan migrasi. Selengkapnya lihat F.A. Sucipto, 
op.cit., hlm 20.  
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memberikan informasi kepada kita bahwa garam merupakan salah satu komoditas 

andalan dari Madura yang wilayah perdagangannya cukup luas, misalnya di 

sekitar selat Madura. perdagangan yang terjadi anatara wilayah Madura dengan 

daerah Surabaya. Hubungan perdagangan ini tidak saja menjadi jembatan 

penghubung antara wilayah Madura dengan wilayah lain melalui kegiatan 

perdagangan garam semata, karena wilayah lain juga dibutuhkan khususnya bagi 

para penguasa Madura untuk memenuhi kebutuhan mereka, khususnya hasil bumi 

yang tidak dapat dipenuhi Madura.5  

Perdagangan dengan daerah pantai  yang merupakan daerah seberang Selat 

Madura juga terjadi, sehingga banyak dikunjungi perahu-perahu nelayan Madura, 

baik berasal dari Sumenep, Pamekasan, maupun Sampang. Mereka bertujuan 

menjual hasil tangkapan ikannya di bandar-bandar kecil di pantai daratan Jawa. 

Sebagian dari mereka tertarik untuk terus menetap di daerah itu dengan membuka 

hutan dibelakang pantai atau menyiapkan tanah untuk pemukiman. Hal seperti ini 

juga terjadi dikalangan pedagang-pedagang Madura yang berkunjung di kalangan 

pedagang-pedagang Madura yang berkunjung di pantai daratan Jawa dengan 

perahu-perahu kecil berisi muatan barang dagangan. Sementara itu adapula orang 

Madura yang sengaja meninggalkan daerah asalnya untuk bermukim di salah satu 

daerah pantai untuk mendapatkan tanah yang dapat ditanami. Pemukiman seperti 

ini makin lama makin banyak penduduknya karena kedatangan berangsur-angsur 

                                                           
 5 Garam adalah salah satu komoditas barang dagangan andalan dari Madura. Hal ini 
didukung dengan iklim yang sesuai bagi pengembangan garam, menjadeikan petani di Madura 
lebih mengusahakan garam daripada tanaman pangan. Keberadaan garam ini nantinya akan 
menjadi monopoli VOC dan berlanjut pada masa Pemerintah Kolonial, dengan dikeluarkan 
berbagai kebijakan undang-undang untuk mengaturnya. Masyhuri, Pasang Surut Usaha Perikanan 
Laut: Tinjauan Sosial-Ekonomi Kenelayanan Di Jawa dan Madura 1850-1940, (Disrertasi Vrije 
Universiteit, Amesterdam: 1995), hlm 145-146. 
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para migran baru dari Pulau Madura, baik mereka yang ada hubungan keluarga 

dengan orang Madura yang telah menetap di Jawa ataupun mereka yang pertama 

kali ingin mengadu nasib dengan kemauan sendiri di daerah pemukiman baru.6 

 Interaksi semacam ini khususnya sebelum abad ke 19, membuat Madura 

dapat mengetahui wilayah lain di luar lingkup  geografisnya, sehingga kemudian 

mampu membandingkan kondisi antara wilayah tempat mereka tinggal dengn 

wilayah lain. Hal yang mereka temukan adalah, terdapat kelebihan-kelebihan yang 

tidak diketemukan di Madura, sehingga menjadi salah satu penyebab mereka 

untuk lebih memilih meinggalkan pulau Madura dan bepindah ke wilayah baru.  

 Wilayah baru yang menjadi tujuan perpindahan (migrasi) ini, ialah 

wilayah yang secara letak juga tidak terlampau jauh dari Madura, sehingga cukup 

untuk menghemat waktu dan biaya. Syarat lain ialah wilayah tersebut harus 

mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu yang tidak dimiliki di Madura, sehingga 

mereka berpikir bahwa wilayah tersebut, mampu memberikan perubahan hidup 

pada mereka. Jika kita melihat kemungkinan syarat di atas, maka wilayah di 

sekitar selat Madura cukup potensial menjadi tujuan perpindahan, dan Surabaya 

pada saat yang sama, tengah mengalami perkembangan pesat khususnya pada 

masa akhir abad 19 dan awal abad 20.7 

                                                           
6  Perdagangan bukan merupakan sesuatu yang asing bagi penduduk Madura. Letak pulau 

mereka yang dikelilingi lautan dan kurang subur, membuat wilayah di sekitar mereka jauh lebih 
menarik untuk dijelajahi. Tercatat pada abad ke 16-19, beberapa kota pelabuhan muncul di 
Madura, diantaranya Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.  F.A.Soetjipto, op.cit., hlm 
304.  
 7 Alasan lain perpindahan secara teratur dan dalam jumlah besar tersebut, karena motif 
ekonomi yang diberlakukan oleh Pemerintah Kolonial melalui perkebunan baru yang dibuka. 
Nasution, “Ekonomi Surabaya Pada Masa Kolonial 1830-1930” (Surabaya: Penerbit Intelektual, 
2006), hlm 27. 
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Pada awal abad ke 20, Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan 

yang sedang berkembang. Penduduk di Surabaya dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan penduduk sebagai imbas dari terjadinya urbanisasi. Terdapat sekitar 

833.000 orang Madura di Jawa Timur. Jumlah ini dua kali lipat lebih banyak 

daripada yang bertempat tinggal di Pulau Madura sendiri. Bagian terbesar 

penduduk pantai utara Jawa Timur berasal dari Madura, dan sepertiga penduduk 

Surabaya dan Gresik keturunan Madura. Penduduk yang ada di sepanjang pantai 

itu pada umumnya hidup dari usaha pertanian dan perikanan, sebagian besar Jawa 

Timur dibuka dan diusahakan oleh orang Madura. Para migran ini, karena rajin 

dan hemat, berhasil membeli lahan, yang berakibat terdesaknya penduduk asli. Di 

kota-kota, Para migran ini sebagian besar menguasai sektor informal saat ini 

orang Madura banyak berprofesi sebagai kuli, penjaja, pedagang kecil atau 

sebagai tukang.8 

Kedekatan pulau Madura dengan Pulau Jawa khususnya Jawa Timur 

memberikan jalan yang mudah bagi etnis Madura untuk mengadu nasib di 

berbagai kota Jawa Timur. Apalagi kota yang memiliki kedekatan geografis 

dengan pulau Madura salah satunya adalah Surabaya yang pada abad ke 19 

merupakan kota yang sedang berkembang, terutama dari segi ekonomi seperti 

perluasan industri. Surabaya yang merupakan salah satu kota besar  pada waktu 

itu, menjadikan opsi yang bagus bagi migran untuk memilihnya sebagai tujuan. 

Kedekatan strategis antara Surabaya dan pulau Madura menjadikan kawasan ini  

                                                           
8 Hub De Jonge. Madura Dalam Empat Zaman: Pedagang,Perkembangan Ekonomi,dan 

Islam. (Jakarta:PT.Gramdia.1998), hlm. 23. 
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tempat asal para perantau untuk sering singgah ke Surabaya. Bahkan, sejumlah 

besar lingkungan dari kota Surabaya dihuni oleh orang-orang Madura.9 

Aktifitas migrasi yang dilakukan oleh etnis Madura ini membuat penulis 

ingin meneliti lebih dalam, faktor yang melatar belakangi migrasi etnis Madura, 

dan bagaimana cara adaptasi dan peranan mereka di tempat yang baru, khususnya 

Surabaya. Dominasi masyarakat Madura di wilayah Surabaya ini merupakan 

dinamika yang sangat unik untuk ditelaah lebih jauh sebab dan tujuan mereka 

berada di Surabaya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penelitian ini lebih fokus maka 

disusun rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi Pulau Madura dan apa yang menyebabkan mereka 

melakukan imigrasi ke Surabaya pada tahun 1906-1942. 

2. Bagaimana kondisi Surabaya pada tahun 1906-1942, sehingga dapat       

menarik bagi para imigran untuk datang ke Surabaya. 

3. Bagaimana aktifitas keberadaan Etnis Madura selama bermigrasi di 

Surabaya tahun 1906-1942. 

 

C. Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan penelitian ini pertama, bertujuan untuk menganalisis tentang 

bagaimana kondisi alam dan karakter etnis Madura yang secara tidak langsung 

                                                           
9 Ibid., hlm. 4. 
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menjadi faktor pendorong etnis Madura untuk keluar dari tempat asalnya dan 

bermigrasi ke Surabaya pada tahun 1906-1942. Kedua, untuk mengetahui 

mengapa kota Surabaya bisa menjadi salah satu tujuan bagi imigran untuk tempat 

mengadu nasib pada tahun 1906-1942. Ketiga, untuk menganalisa bagaimana 

strategi adaptasi yang dilakukan oleh etnis Madura yang menjadi imigran baik 

untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru maupun beradaptasi dengan etnis 

asli di lingkungan yang baru pada tahun. 

Adapun manfaat penelitian ini bagi historiografi penulisan sejarah 

mengenai etnis Madura, sehingga dapat memberikan bukti-bukti atau sebuah fakta 

yang baru dan dapat digunakan oleh peneliti-peneliti yang lain terutama yang 

berhubungan dengan migrasi dan orang Madura serta interaksi sosial-ekonomi 

dengan etnis lainnya khususnya di Surabaya. 

 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Migrasi Etnis Madura di Surabaya tahun 1906-

1942”. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengapa Surabaya menjadi salah satu 

kota yang paling di minati oleh migran sebagai tujuan migrasi pada waktu 1906-

1942, sehingga Surabaya di setiap tahunnya selalu disinggahi oleh pendatang-

pendatang baru. Agar penelitian lebih terfokus, penulis memilih kawasan 

Surabaya karena merupakan salah satu wilayah terbesar yang dihuni oleh etnis 

pendatang dari Madura. Hal ini secara tidak langsung dikarenakan kedekatan 

wilayah geografis antara pulau Madura dengan Surabaya. 
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Dalam batasan temporal penulis mengambil batasan tahun antara 1906-

1942,  hal ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana arus pasang-surut migrasi 

orang Madura pada era kolonial dengan berbagai macam undang-undang 

pemerintah kolonial yang membatasi etnis asing untuk masuk di Surabaya. Pada 

batasan awal dipilih tahun 1906, dikarenakan pada masa tahun tersebut Surabaya 

mendapat status sebagai Gemeente (Kota Praja).10 Akibat berubah nya Surabaya 

menjadi Gemeente, Surabaya menjadi kota yang mandiri tanpa adanya bantuan 

ataupun peran pemerintah pusat Batavia. Sehingga Surabaya diharuskan untuk 

memperbaiki dan mengatur tata kota nya sendiri. Dengan hal tersebut Surabaya 

pun bergerak untuk memperbaiki berbagai sektor mulai dari infrastruktur, 

transportasi, sektor ekonomi dll. Dengan mulai tumbuhnya Surabaya dari berbagai 

sektor hal tersebut juga menarik para pendatang untuk datang dan mencoba 

peruntungan nya di Surabaya. Surabaya juga mengalami kemajuan dalam bidang 

perdagangan ekspor dan impor, yang pada waktu itu mengalami kemajuan yang 

baik. Orang Madura sebagian besar mata pencahariannya sebagian besar adalah 

petani dan peladang, yang cocok dengan iklim pemeliharaan tebu, namun berada 

pada geografis yang kurang bagus, maka ketika bangkitnya industri gula di Jawa 

sedang tumbuh dan membutuhkan pekerja dalam jumlah besar untuk mengolah 

lahan tebu, masyarakat Madura disekitar Surabaya merasakan betul imbasnya dan 

menarik para imigran untuk datang ke Surabaya.11 

                                                           
 10 Menurut William H. Frederick, Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan 
Lahirnya Revolusi Indonesia (1926-1946),  (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 3. Gemeente secara 
harfiah berarti komunitas, tetapi dalam bahasa awam berarti kotapraja. 
 

11
 Warsono. “Strategi Adaptif Migran Madura di Surabaya Khususnya Bagi Golongan 

Kenek.” Tesis, Program PascaSarjana, Universitas Indonesia, Jakarta 1992. hlm 2. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Migrasi Etnis Madura di Surabaya 
Tahun 1906-1942

RIDHO SETYO AJI



10 

 

 Sedangkan tahun 1942 dipilih oleh penulis sebagai batasan akhir dari 

penelitian, dikarenakan pada tahun tersebut, Indonesia lepas dari pemerintah 

kolonial Belanda, dan beralih pada penguasaan Jepang, sehingga Indonesia 

khususnya Surabaya akan mengalami perbedaan kebijakan yang mendasar dalam 

hal undang-undang kolonial, semisal peraturan mengenai pemukiman warga, tidak 

lagi terbelenggu oleh aturan-aturan tentang etnisitas seperti wiljkenstelseel, dan 

lebih menekankan kepada kebijakan yang militeristik. Secara tidak langsung 

penulis ingin memfokuskan kajian skripsi ini pada masa akhir kependudukan 

Kolonial Belanda saja. 

 

E. Kerangka Konsep 

 Sejarah migrasi pribumi di pulau Jawa terkait erat dengan perluasan 

ekonomi kapitalistik Barat. Perluasan ekonomi tersebut dijalankan oleh para 

pemilik modal swasta melalui perluasan dan pembukaan perkebunan, industri dan 

pertambangan, baik di dalam pulau Jawa, pulau Sumatera maupun pulau 

Kalimantan. Berbagai perkebunan maupun industri yang diperluas maupun 

sedang dibuka, membutuhkan tenaga kerja dari berbagai wilayah yang jumlahnya 

banyak, baik tenaga kerja laki-laki maupun wanita. Dalam hal ini imigran 

merupakan modal ekonomi, merupakan bagian dalam proses produksi yang 

murah, sehingga menguntungkan para pemilik modal. Perluasan dan pembukaan 

perkebunan dan industri telah membuka kesempatan baru pada imigran untuk 

bekerja di luar tempat tinggalnya. Proses migrasi dimungkinkan karena adanya 

agen tenaga tenaga kerja. Untuk mendapatkan tenaga kerja, para agen tenaga kerja 
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bekerja sama dengan para kepala desa. Penguasa desa inilah yang mempengaruhi 

atau “merayu” keluarga untuk mengijinkan mereka bekerja di luar rumah. Selain 

para agen tenaga kerja, proses migrasi dipermudah dengan pemberian uang muka 

sebagai bentuk ikatan kerja dan tersedianya sarana dan prasarana transportasi.12 

 Faktor pendorong migrasi salah satunya adalah Liberalisasi ekonomi, 

khususnya yang berkaitan dengan sistem upah yang dibayarkan dalam bentuk 

uang, telah menyebabkan ekonomi uang meresap dalam kehidupan penduduk 

pedesaan. Monetisasi menyebabkan penduduk menjadi tergantung pada uang. 

Penduduk membutuhkan uang untuk berbagai keperluan seperti membayar pajak, 

membeli barang-barang kebutuhan hidup termasuk kebutuhan-kebutuhan yang 

menjadi bagian dari gaya hidup. 

 Berkaitan dengan migrasi, Everett S. Lee mengatakan bahwa migrasi 

dalam arti luas adalah perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi 

permanen. Dalam konsep ini tidak ada pembatasan baik pada jarak perpindahan 

maupun sifatnya, yakni apakah perpindahan itu bersifat sukarela atau terpaksa, 

serta tidak diadakan perbedaan antara migrasi dalam negeri dan migrasi luar 

negeri. Tindakan migrasi dipengaruhi oleh 4 faktor yakni: 1) faktor yang berkaitan 

dengan daerah asal, 2) faktor yang berkaitan dengan daerah yang dituju, 3) faktor-

faktor rintangan antara daerah asal dengan daerah tujuan, dan 4) faktor individu.13 

                                                           
 12 Berkaitan dengan hal itu C. Geertz mengatakan bahwa pekerja di pabrik-pabrik gula di 
pulau Jawa akhir abad ke-19 adalah petani rumah tangga. Mereka adalah petani, pada waktu yang 
sama “satu kaki berada di lahan padi dan kaki yang lain berada di pabrik. J. Thomas Lindblad, ed., 
Sejarah Ekonomi Modern Indonesia Berbagai Tantangan Baru (Jakarta: Pustaka LP3ES 
Indonesia, 2000), hlm. 100. 
 
 13 Everett S. Lee, Teori Migrasi (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas 
Gadjah Mada, 2000), hlm. 5-6. 
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 Daerah asal dan daerah tujuan migrasi masing-masing mempunyai faktor 

positif dan negatif. Faktor positif diartikan sebagai faktor yang memberikan nilai 

menguntungkan kalau bertempat tinggal di daerah itu, sedangkan faktor negatif 

diartikan sebagai faktor yang memberikan nilai tidak menguntungkan pada daerah 

yang bersangkutan. Oleh karena faktor negatif itu, para migran terdorong untuk 

melakukan migrasi, agar kebutuhannya terpenuhi. Menurut teori kebutuhan dan 

tekanan (need and stress), keputusan seseorang melakukan migrasi terkait erat 

dengan masalah kebutuhan yaitu kebutuhan ekonomi, sosial dan psikologi.14 

Apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka seseorang dapat menjadi 

tertekan atau stress. Hal inilah yang mendorong manusia salah satunya orang 

Madura melakukan migrasi agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Menurut 

Everett S. Lee bahwa besar kecilnya arus migrasi juga dipengaruhi oleh adanya 

sejumlah perbedaan antar tempat baik yang berkaitan dengan faktor ekonomi, 

sosial maupun politik, sarana transportasi, dan biaya pindah.15 

 Migrasi dapat dikelompokkan dalam migrasi permanen dan non permanen 

termasuk di dalamnya migrasi musiman dan sirkuler atau ulang alik. Migrasi 

permanen adalah gerak penduduk yang melintasi batas wilayah asal menuju ke 

wilayah lain dengan ada niatan menetap di daerah tujuan, sedangkan perpindahan 

penduduk dengan tidak ada niatan menetap disebut migrasi non permanen. 

 Faktor-faktor pendorong migrasi berkaitan dengan berbagai persoalan 

wilayah asal, apakah itu yang mencakup persoalan ekonomi, kesempatan kerja, 
                                                           
 14  Ida Bagoes Mantra, Mobilitas Penduduk Sirkuler dari Desa ke Kota di Indonesia 
(Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1999), hlm. 5. 
 
 15 Everett S. Lee dalam Ida Bagoes Mantra, Demografi Umum (Yogyakarta: 
PustakaPelajar, 2003), hlm 
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bencana alam atau epidemi, sedangkan faktor-faktor penarik mencakup 

pertumbuhan ekonomi wilayah tujuan, upah dan fasilitas kerja, pemberian uang 

muka. 

 Secara umum persoalan daerah asal yang menjadi pendorong melakukan 

migrasi adalah: pertama, berkurangnya lahan pertanian penduduk sebagai akibat 

penyewaan tanah sawah. Penduduk menyewakan sebagian atau seluruh tanahnya 

pada para penyewa untuk mendapatkan uang kontan guna membayar pajak dan 

membeli barang-barang yang menjadi bagian dari gaya hidup. Akibat penyewaan, 

tanah sawah yang tersisa tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Oleh 

karena itu, mereka pergi migrasi untuk mencari pekerjaan sambilan sebagai buruh. 

Demikian pula dengan para petani gurem yang menggadaikan seluruh tanahnya 

pada para pemberi pinjaman, ketika mereka tidak mampu membayar utang dengan 

bunganya, maka tanahnya diambil oleh para pemberi pinjaman. Oleh karena itu, 

para petani gurem beserta seluruh keluarganya melakukan migrasi untuk mencari 

pekerjaan sebagai buruh di perkebunan atau pabrik di luar wilayahnya. Dalam 

konteks ini, petani gurem ikut migrasi dan bekerja sebagai buruh untuk 

mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.16 Kedua, kegagalan panen 

menyebabkan makanan untuk keluarga berkurang. Kondisi ini mendorong 

penduduk migrasi menuju wilayah yang dapat memberikan makanan bagi 

keluarganya. Persoalan epidemik yakni berjangkitnya berbagai wabah penyakit di 

beberapa wilayah (data di memori residen) hal tersebut mendorong untuk 

melakukan migrasi. 

                                                           
 16 Petani gurem yakni petani yang memiliki tanah 0,5 ha, dalam Jan Breman, Penguasaan 
Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm.IX. 
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 Ketiga, migrasi karena didorong oleh faktor kemiskinan. Elson 

mengatakan bahwa faktor kemiskinan yang mendorong penduduk Jawa 

melakukan migrasi. Menurut Elson, sebagian besar tenaga kerja gula datang dari 

tingkat masyarakat desa termiskin, yang hanya mempunyai sedikit tanah atau 

tidak mempunyai tanah sama sekali dan bergantung pada pendapatan tambahan 

yang mereka peroleh dari pekerjaan pabrik.17 Pandangan yang hampir sama 

dikemukakan oleh G.R. Knight, bahwa pekerja di pabrik sebagian berasal dari 

luar perbatasan areal pabrik, yang pada umumnya adalah petani yang tidak 

mempunyai tanah. Keempat, terbatasnya kesempatan kerja bagi kaum di daerah 

asalnya. Terbatasnya kesempatan kerja bagi berkaitan erat dengan daerah asal 

yang kurang potensial untuk perkebunan maupun industri dan tingkat kepadatan 

penduduk. Faktor-faktor yang saling berkaitan itu mendorong untuk melakukan 

migrasi. 

 Wilayah Industri yang menjadi tujuan migrasi antara lain: Batavia 

(11industri), Semarang, (11 industri), Surabaya (60 industri), Kediri (10 

industri),Cirebon (5 industri), Probolinggo dan Bagelen (masing-masing 4 

industri),Yogyakarta (3 industri), Jepara, Pasuruan dan Surakarta (masing-masing 

2 industri), Preanger, Tegal, Pekalongan, Rembang, Kedu (masing-masing 1 

industri). (Koloniaal Verslag 1897, hlm. 1- 6) dengan memiliki industri yang 

banyak tak salah banyak imigran memilih Surabaya sebagai tempat tujuan untuk 

mencari nafkah. 

                                                           
 17 R.E. Elson, The End of Peasantry in South East Asia, A Social and Economic History 
of Peasant Livelihood, 1800-1990s (United States of America: St Martin‟s Press, Inc.,1997),hlm 
31. 
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 Proses migrasi dari wilayah asal ke wilayah tujuan dapat berjalan karena 

adanya kerja sama antara agen pencari tenaga kerja dan kepala desa. Agen tenaga 

kerja yang disebut dengan istilah mandor, bertugas memobilisasi tenaga kerja atas 

nama pabrik. Proses migrasi juga dipermudah dengan sistem pemberian uang 

muka sebagai tanda ikatan kerja oleh para pemilik modal yang diberikan lewat 

mandor.18 Di samping itu, proses migrasi juga didukung oleh tersedianya sarana 

dan prasarana transportasi. Pembangunan jalan-jalan raya (kereta kuda) dan rel 

kereta api dapat membuka wilayah pedesaan dan menghubungkan dengan pusat-

pusat ekonomi dengan mudah dan cepat. Sejak akhir abad ke-19, pemerintah 

Hindia Belanda membangun jalan kereta api dan jalan tram, demikian pula pihak 

swasta juga membangun jalan kereta api di pulau Jawa dan Sumatera, jalur 

Surabaya-Sepanjang dan Mojokerto-Ngoro dengan cabang-cabangnya (Oost-Java 

Stoomtram-Maatschappij). 

Kegiatan Migrasi telah dilakukan oleh berbagai etnis sejak dulu. Gerakan 

migrasi ini datang bergelombang datang setiap tahunnya mengalami peningkatan 

dan penurunan. Migrasi merupakan perpindahan suatu etnis ke berbagai daerah 

secara besar-besaran dengan berbagai macam tujuan yang belum jelas atau 

terkonsep. Dalam sejarah Migrasi di Indonesia ada beberapa suku bangsa yang 

memiliki kebiasaan meninggalkan kampung halamanya untuk mencari 

                                                           
 18 J. Thomas Lindblad, ed., Sejarah Ekonomi Modern Indonesia Berbagai Tantangan 
Baru (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2000), hlm.108. 
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penghidupan baru ditanah perantauan, baik sebagai imigran permanen maupun 

sebagai imigran sirkuler.19  

Secara teoritis maupun secara empiris, motivasi, migrasi pun bermacam-

macam. Selain motif ekonomi, ada motif-motif lain antara lain adalah motif 

mobilitas sosial/status sosial, motif mencari perbaikan pemukiman, motif untuk 

mempertahankan komunitas yang didasarkan pada ikatan sosial ekonomi, afiliasi 

keluarga dan teman, dan pencapaian gaya hidup yang diinginkan dan didahulukan. 

Kuat tidaknya motif ini berbeda, baik secara teoritis maupun secara empiris, 

demikian juga ada perbedaan antara negara maju dengan negara berkembang. 

Pada awalnya mereka merantau karena didorong oleh beberapa alasan, seperti 

misalnya orang-orang Minang yang pergi merantau berkaitan dengan sistem 

kekerabatan yang berkembang didaerahnya yaitu sistem kekerabatan matrilincal 

merupakan pendorong yang kuat bagi kaum laki-laki untuk pergi merantau.20 

Tenaga kerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja pada segala 

jenis pekerjaan tanpa ada perlindungan negara, dan usaha tersebut tidak dikenakan 

pajak. Pekerja sektor informal dianggap sebagai pekerja kasar (blue collar,) 

karena bekerja pada pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik, khususnya 

pekerjaan di sektor usaha pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan, tenaga 

produksi, alat angkut dan pekerja kasar.21 Definisi lain sektor informal adalah 

                                                           
19 Istilah imigran sirkuler diberikan oleh Hugo dan Jellinek (1986) untuk mengartikan 

berpindahnya penduduk dari satu  tempat ke tempat lainnya untuk mencari kerja atau berdagang 
dan biasanya tidak membawa keluarga. Ibid., hlm 1. 

 
20 Naim Mochtar.“Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau” (Yogyakarta : Gadjah 

Mada University Press 1984) hlm 92. 
 

 21 Edi Cahyono. Perburuhan dari Masa ke Masa: Jaman Kolonial Hidia Belanda sampai 
Orde Baru. (Jakarta: Hasta Mitra, 2003). Hlm 25 
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segala jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap, tempat 

pekerjaan yang tidak terdapat keamanan kerja (job security), tempat bekerja yang 

tidak ada status permanen atas pekerjaan tersebut, dan unit usaha atau lembaga 

yang tidak berbadan hukum.22  

 Pemakaian istilah ini khususnya ditujukan kepada jenis pekerjaan yang 

ciri kegiatannya setiap orang dapat masuk ke jenis usaha ini, bersandar pada 

sumber daya lokal, biasanya usaha milik keluarga, operasi skala kecil, padat 

karya, keterampilan diperoleh dari luar sistem formal sekolah dan tidak diatur dan 

pasar yang kompetitif. Contoh dari jenis kegiatan sektor informal antara lain 

pedagang kaki lima (PKL), becak, penata parkir, tukang cukur, kuli, pemulung, 

pedagang pasar, buruh tani, dan lainnya.23 

 Penggunaan istilah formal dan informal pada dasarnya dibedakan untuk 

menggambarkan sifat dualistik sistem ekonomi perkotaan. Terminologi ekonomi 

perkotaan pada dasarnya dibentuk oleh ekonomi prekapitalis (precapitalistic 

economy) dan ekonomi kapitalis (capi-talistic economy). Ekonomi prekapitalis 

ditandai oleh usaha individual dengan dukungan modal yang kecil, tergantung 

pada unit lokal, belum menggunakan alat-alat mekanik, dan masih menggunakan 

sistem transport yang masih tradisional. Sebaliknya sistem kapitalis ditandai oleh 

sifat usaha yang telah terorganisir dan didukung oleh modal yang besar, produksi 

                                                           
 22 Ibid. hlm 25 
 
 23 Pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya pada tahun 
1930 tentang sektor informal (diversen) belum dilakukan secara menyeluruh. Sehingga kita tidak 
mengetahui secara pasti mengenai mengapa profesi tersebut bisa berkembang, dan jenisnya. Ada 
dugaan data yang tercatat belumlah mewakili para pelaku sektor informal sesungguhnya. 
Soerabaja Bureau van Statistiek, Statistiek der Gemeentelijke Arbeidsbemiddeling te Soerbaja 
Jaaroverzicht 1930, (Soerabaja: „S-Gravenhage Martinus Nijhoff, 1930) 
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bersifat massal, menggunakan teknologi yang tinggi, dan sistem transport yang 

modern.24  

 

F. Sumber dan Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang 

bertujuan untuk merekonstruksi masa lalu secara faktual dan obyektif, dengan 

mengumpulkan sumber-sumber sejarah, mengevaluasi, memverifikasi, 

menganalisa bukti-bukti sejarah kemudian mengambil kesimpulan dan dapat 

menyajikan secara tertulis. Pada tahap pertama, penulis melakukan pengumpulan 

sumber primer, sumber tersebut didapat dari Perputakaan Nasional RI, Arsip 

Nasional RI, Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional Jakarta, Badan Arsip Jawa 

Timur, Perpustakaan Medayu Agung dan Badan Perpustakaan Daerah Jawa 

Timur, Perpustakaan Universitas Airlangga Kampus B, dan Perpustakaan 

Departemen Ilmu Sejarah. Dari sana penulis mendapatkan beberapa sumber 

primer antara lain berupa: 

a. Encyclopaedia Van Ned-Indie Deel 4 berjumlah 4 lembar didapat dari 

Badan Arsip Nasional Jakarta 

b. Encyclopaedia Van Ned-Indie Deel 2 berjumlah 3 lembar didapat dari 

Badan Arsip Nasional Jakarta 

c. Verslag Van Den Toestand Der Gemeente Soerabaja Over 1920 

berjumlah 2 lembar didapat dari Perpustakaan Nasional Jakarta 

                                                           
 24 J. Boeke, Economic and Economic Policy of Dual Societies: As Exemplified by 
Indonesia, (New York: Interna-tional Secretariat, Institute of Pacific Relation, 1953). 
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d. Verslag Van Den Toestand Der Gemeente Soerabaja Over 1930 

berjumlah 14 lembar didapat dari Perpustakaan Nasional Jakarta 

e. Verslag Van Nederlandsch Indie 1931 berjumlah 3 lembar didapat dari 

Badan Pusat Statistik Nasional Jakarta 

f. Verslag Van Nederlandsch Indie 1940 berjumlah 3 lembar didapat dari 

Badan Pusat Statistik Nasional Jakarta 

g. Bureau Van Statistiek Der Gemeentelijke Arbeidsbemiddeling te 

Soerabaja Jaaroverzicht 1930 berjumlah 16 lembar didapat dari 

Perpustakaan Nasional Jakarta. 

h. Bureau Van Statistische Berichten der Gemeente Soerabaja 

Jaarnummer 1930 berjumlah 3 lembar didapat dari Perpustakaan 

Nasional Jakarta. 

i. Indisch Archief Bijdrage tot De Kennis Van het Eiland Madura door 

Dr.P.Bleeker berjumlah 5 lembar didapat dari Perpustakaan Nasional 

Jakarta. 

j. Onderwerp:Decentralisatieverslag 1930 Bijlagen no A24/3/20 

Soerabaja 5 februari 1931. Berjumlah satu lembar didapatkan dari 

Badan Arsip Nasional Jakarta 

k. Onderwerp:Decentralisatieverslag 1930 Bijlagen no 58/11.A Bangkalan 

16 Januari 1931. Berjumlah 4 lembar didapatkan dari Badan Arsip 

Nasional Jakarta 
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l. Onderwerp:Decentralisatieverslag 1930 Bijlagen no 149/3/R.R 

Pamekasan 31 Januari 1931. Berjumlah satu lembar didapatkan dari 

Badan Arsip Nasional Jakarta 

m. Memorie Van Overgave der Residentie-Madoera tahun 1911 berjumlah 

6 lembar didapatkan dari Badan Arsip Nasional Jakarta 

n. Memorie Van Overgave der Residentie-Madoera tahun 1909 berjumlah 

7 lembar didapatkan dari Badan Arsip Nasional Jakarta 

o. Memorie Van Overgave der Residentie-Soerabaja tahun 1924 berjumlah 

3 lembar didapatkan dari Badan Arsip Nasional Jakarta 

Arsip-arsip peninggalan kolonial Belanda diatas sangat bermanfaat bagi 

penulisan skripsi ini. Selain itu untuk mendukung sumber primer tersebut penulis 

juga melakukan pengumpulan sumber sekunder yang didapat dari beberapa 

majalah, koran dan buku yang sangat bermanfaat dan mendukung penulisan 

mengenai Migrasi Etnis Madura di Surabaya 1906-1942 ini.  

Pada tahap kedua,  ialah kritik ekstern dan intern. Kritik tersebut dilakukan 

untuk menyeleksi data-data agar dapat menjadi fakta yang konkrit yang kemudian 

dapat digunakan sebagai tulisan ilmiah. Kritik ekstern data-data yang ada 

dilakukan dengan pengujian keauntentikan atau  keaslian, turunan, palsu serta 

relevan tidaknya sumber-sumber yang akan digunakan. Pada kritik intern 

dilakukan pengujian terhadap isi atau kandungan sumber yang telah di uji pada 

kritik ekstern. Setelah dilakukan pengujian kritik sumber pada sumber-sumber 

primer yang telah didapat maka dapat dipastikan sumber-sumber tersebut tidak 

dapat diragukan lagi dapat dijadikan sebagai sumber primer penulisan ini. 
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Walaupun sempat ada yang keraguan seperti sumber Volkstelling dell VIII 1930 

yang membahas mengenai migrasi Jawa-Madura, sebagian isinya menggunakan 

Bahasa Inggris namun arsip tersebut secara resmi dikeluarkan oleh departemen 

ekonomi pemerintahan Belanda dan bukan sebuah sumber turunan dan dapat 

dibuktikan kan keasliannya yang memungkinkan bahwa sumber tersebut dapat 

dijadikan sumber primer penulisan ini. 

Tahap ketiga ialah interpretasi atau penafsiran, sering disebut sebagai biang 

subyektivitas. Tanpa adanya penafsiran sejarawan, data tidak bisa berbicara. 

Penulis akan tetap berpijak pada fakta yang ada dilapangan yakni yang telah 

mengalami verifikasi. Dalam interpretasi tidak menutup kemungkinan 

subjektivitas sejarawan, sehingga subjektivitas penulis sejarah itu diakui tetapi 

dihindari. Dalam proses ini menyajikan sumber-sumber yang telah didapat dan 

hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah melalui kritik sumber, interpretasi 

data, dalam sebuah tulisan sejarah yang memenuhi kaidah-kaidah penulisan 

sejarah. Interpretasi dalam penulisan ilmiah ini adalah melihat bagaimana arus 

migrasi yang dilakukan etnis Madura ke Surabaya pada tahun 1906-1942. 

Tahap keempat ialah Historiografi, yaitu kegiatan intelektual yang dilakukan 

oleh sejarawan untuk mengerahkan segala kemampuan intelektualnya dalam 

membuat deskripsi, narasi, analisis kritis, serta sintesis dari fakta-fakta, konsep-

konsep, generalisasi, teori, hipotesis sehingga menghasilkan suatu bentuk 

penulisan sejarah yang utuh yang disebut historiografi. Historiografi adalah 

kegiatan intelektual yang dilakukan oleh sejarawan untuk mengerahkan segala 

kemampuan intelektualnya dalam membuat deskripsi, narasi, analisis kritis, serta 
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sintesis dari fakta-fakta, konsep-konsep, generalisasi, teori, hipotesis sehingga 

menghasilkan suatu bentuk penulisan sejarah yang utuh yang disebut historiografi  

Aspek kronologis sangat penting dalam historiografi. Aspek kronologis inilah 

yang membedakan kajian sejarah dengan kajian lainnya. Dalam penulisan karya 

ilmiah ini, penulis berusaha memaparkan fakta-fakta secara kronologis. Setelah 

aspek kronologis, penulis akan menguraikan fakta-fakta secara sistematis yang 

kemudian dapat memberikan gambaran fakta sejarah Migrasi Etnis Madura Ke 

Surabaya 1906-1942 secara obyektif tanpa ada pengulangan data. 

 

G. Tinjauan Pustaka 

Dalam  penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber pustaka untuk 

memperkaya kajian penelitian yang akan di teliti. Diantara tinjauan pustaka 

tersebut adalah : 

Sumber pustaka yang membahas Madura, diantaranya ialah karya dari Huub 

De Jonge yang berjudul “Madura dalam empat zaman: pedagang, perkembangan, 

ekonomi, dan islam”  dari empat aspek kajian dari buku tersebut merupakan suatu 

karya yang istimewa dari seorang Huub De Jonge beliau mendiskripsikan Madura 

dengan lebih terperinci baik dari segi antropologi maupun dari pribadi orang 

Madura sendiri. Perbedaan penelitian ini dengan karya dari Huub De Jonge adalah 

dalam karya Huub De Jonge hanya sedikit disinggung mengenai tentang konteks 

Migrasi yang mana dalam penelitian ini akan difokuskan dalam konteks migrasi 

yang mana ilmu dari buku Madura dalam empat zaman tersebut akan sangat juga 
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membantu dalam penulisan ini dari segi kegiatan ekonomi yang ditekuni oleh 

etnis Madura.25 

Sebuah karya dari Kuntowijoyo berjudul “Perubahan Sosial Etnis Agraris 

Madura 1850-1940”  yang secara jelas menggambarkan keadaan geologi dan 

geografis keadaan pulau Madura, yang secara tidak langsung faktor tersebut 

merupakan salah satu faktor pendorong bagi etnis Madura untuk bermigrasi ke 

pulau lain. Namun dari buku tersebut hanya lebih banyak mengulas tentang 

Madura sendiri tidak membahas mengenai bagaimana pola pemukiman dan sifat 

etnis Madura yang telah bermigrasi diSurabaya, ketika etnis Madura akan 

mengalami perubahan sosial jika mereka melakukan migrasi ke tempat lain hal ini 

akan disampaikan lebih banyak dalam penulisan skripsi ini.26 

Karya Mien Ahmad Rifai dengan judul “Manusia Madura” membahas 

secara lengkap dan diskriptif mengenai bagaimana pola dan sifat-sifat orang 

Madura yang diwariskan secara turun menurun dari leluhur hingga sekarang 

menjadi pedoman hidup bagi etnis Madura saat ini. Beberapa pedoman hidup juga 

melandasi untuk migrasi seperti salah satunya alajar (berlayar atau merantau) 

Karya Adib Muhammad dengan judul “Etnografi Madura” dalam bukunya 

tersebut,menyinggung sedikit mengenai masalah geografis,karakter etnis Madura 

dan gelombang migrasi etnis Madura ke berbagai pulau di Indonesia. Dalam 

tulisannya sangat disayangkan belum menjelaskan terlalu terperinci dengan 

                                                           
25

 De Jonge Hub. Madura Dalam Empat Zaman: Pedagang,Perkembangan Ekonomi,dan 
Islam. (Jakarta:PT.Gramdia.1998). 

 
26

 Kuntowijoyo, Perubahan Sosial Etnis Agraris Madura 1850-1940 (Yogyakarta: 
MataBangsa, 2002). 
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berbagai penelitian yang dilakukannya. Mungkin dengan tulisan skripsi ini akan 

lebih menyempurnakan apa yang telah ditulis oleh Adib Muhammad tersebut.27 

 Buku dengan judul “Ekonomi Surabaya Pada Masa Kolonial (1830-

1930)” oleh Nasution memberikan gambaran bagaimana keadaan ekonomi 

Surabaya pada tahun 1830-1930 yang mana sangat berpengaruh sekali bagi 

penarik imigran untuk singgah ke Surabaya yang pada waktu rentang tahun 

tersebut Surabaya mengalami perubahan yang signifikan dari segi ekonomi, 

perdagangan, ekspor impor Surabaya mengalami kemajuan sangat pesat yang 

mana peran imigran sangat sentral dalam kemajuan Surabaya pada waktu itu dan 

untuk penjelasannya akan penulis aplikasikan dengan pokok pemikiran yang ada. 

Sebuah buku Kota-Kota Di Jawa Identitas, Gaya Hidup, Dan 

Permasalahan Sosial dalam buku tersebut menyingungg mengenai migrasi yang 

dilakukan oleh etnis Madura ke Surabaya dengan berlandaskan faktor penarik 

pembukaan lahan perkebunan tebu di Jawa oleh pemerintah Kolonial Belanda 

karena Undang-Undang Agraria. Perbedaan dengan tulisan skripsi ini adalah 

disamping faktor penarik seperti yang dijelaskan diatas akan dijelaskan faktor-

faktor lainya kemudian akan dijelaskan bagaimana peran etnis Madura bagi kota 

Surabaya.28 

Buku lain yang tidak kalah penting mengenai Surabaya ialah: Surabaya City 

of Work karya H.W. Dick,  Merebut Ruang Kota Aksi Rakyat Miskin Kota 

Surabaya 1906-1960 karya Purnawan Basundoro, dan Pandangan dan Gejolak 
                                                           

27
 Adib Mohammad, Etnografi Madura (Surabaya:Pustaka Intelektual Maret 2009). 

 
28

 Margana,Sri dan M.Nursam. “Kota-Kota Di Jawa :Gaya Hidup Dan Permasalahan 
Sosial” (Yogyakarta:Penerbit Ombak 2010) 
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Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia 1926-1946 karya William H. 

Frederick.  Buku-buku tersebut banyak memberikan gambaran tentang bagaimana 

Surabaya bisa berkembang, khususnya dalam bidang sosial-ekonomi dan penataan 

fisik kota. Namun pembahasan mengenai migrasi etnis Madura di kota ini masih 

sedikit sekali dibahas, sehingga menjadi bahan kajian yang akan penulis teliti. 

Skripsi oleh Santi yang meneliti tentang Masyarakat Madura Di Surabaya 

1949-1974 sedikit memberikan gambaran bagi penulis bagaimana proses interaksi 

masyarakat Madura dengan orang pribumi yang berada di Surabaya pada era orde 

baru yang mana peran masyarakat Madura dalam perkembangan kota Surabaya 

sedikitnya telah banyak membantu meningkatnya perekonomian kota Surabaya. 

Walaupun dalam tulisannya sedikit disinggung mengenai migrasi etnis Madura di 

Surabaya tetapi belum cukup menggambarkan secara eksplisit bagaimana sejarah 

migrasi etnis Madura ke Surabaya pada zaman kolonial atau zaman sebelumnya. 

Dalam skripsi ini akan melengkapi sebagaimana tulisan yang menyinggung 

tentang etnis Madura di Surabaya.29 Skripsi lain yang cukup membantu penulis 

dalam karya ini ialah karya Ikhsan Rosyid Mujahidul Anwari yang berjudul 

Industri Mesin di Surabaya Sejak Abad XIX Hingga Abad XX. Karya ini cukup 

baik sebagai referensi tentang perkembangan industri di Surabaya, sehingga 

menjadi acuan dalam proses migrasi orang Madura, khususnya dalam hal tenaga 

kerja industri.  

 

H. Sistematika Penulisan 

                                                           
29 Puspasarie Santi. "Kehidupan Orang Madura di Surabaya Tahun 1949-1974" Skripsi, 

Fakultas Sastra Universitas Airlangga, Surabaya 2008. 
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 Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sistematika penulisan dengan 4 

bab utama, yang setiap bab nya disusun secara sistematis sebagai berikut: 

 Bab I merupakan bab Pendahuluan yang terdiri atas 8 (delapan) bagian, 

yang meliputi: Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 

Ruang Lingkup Penelitian, Kerangka Konsep, Sumber dan Metode Penelitian, 

Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Penulisan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar 

kepada pembahasan utama, sekaligus sebagai pedoman kerangka penelitian 

Bab II merupakan pembahasan bagian pertama berjudul “Faktor Pendorong 

dan Penarik Migrasi Orang Madura”,  pada bab ini akan dijelaskan mengenai 

kondisi Etnis Madura tahun 1906-1942. Bagaimana keadaan geografis Madura, 

karakteristik orang Madura, demografi dan mata pencaharian yang dilakukan oleh 

masyarakat Madura di tempat tinggalnya. Beberapa yang akan dijelaskan di Bab 

II ini secara tidak langsung merupakan faktor pendorong bagi etnis Madura untuk 

melakukan migrasi ke Surabaya pada tahun 1906-1942. Selain itu akan dibahas 

juga pembahasan bagian kedua berjudul Faktor Penarik Migrasi Orang Madura, 

akan dibahas tentang keadaan kota Surabaya antara tahun 1906-1942. Bagaimana 

keadaan ekonomi dan keadaan pelabuhan Surabaya, demografi, dan 

perkembangan industri,  sehingga dijadikan aktor penarik mereka bermigrasi ke 

Surabaya. 

 Bab III berjudul “Masyarakat Madura yang Bermigrasi di Surabaya”, akan 

dijelaskan mengenai jenis profesi yang berkembang di kota Surabaya. Kemudian 

akan dijelaskan juga mengenai perkembangan imigran dan pribumi di Surabaya 

yang akan dilengkapi dengan beberapa sumber statistik penduduk. Setelah itu 
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akan dijelaskan apa saja aktifitas yang dilakukan penduduk imigran Madura yang 

berada di Surabaya, dan kemudian diakhir bab akan dijelaskan bagaimana aktifitas 

sektor internal, yang sebagian diantaranya digeluti oleh etnis Madura di Surabaya. 

Baik dampak terhadap imigran Madura yang ada di Surabaya, maupun dampak 

bagi perkembangan kota Surabaya dengan masuknya imigran Madura. 

 Bab IV merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari 

penelitian ini serta jawaban dari semua rumusan masalah yang penulis telah 

simpulkan diatas 
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