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  BAB II 

FAKTOR PENDORONG DAN PENARIK MIGRASI ETNIS MADURA 

 

A. Faktor Pendorong Migrasi Etnis Madura 

1. Ekologi dan Iklim Pulau Madura 

 Sebelum lebih jauh membahas mengenai migrasi etnis Madura, kita harus 

mengetahui bagaimana keadaan ekologi Pulau Madura terlebih dahulu. Karena 

kondisi ekologi ini sangat berpengaruh pula dalam migrasi etnis Madura ke pulau 

lain. Tanah Madura memiliki struktur tanah yang unik, karena secara umum 

kawasan Madura tanahnya terbentuk dan di dominasi oleh susunan endapan batu 

kapur, dengan lapisan tanah alluvial laut di sepanjang pantai utara dan di selatan, 

sedangkan pulau-pulau kecil di sebelah timur seluruh tanahnya terdiri dari batu 

napal.1 

 Menurut Indische Archief  tahun 1845, Pulau Madura terletak diantara 

6042 dan 7018 Lintang Selatan, dan antara 112040 dan 11402 Bujur Timur. 

Panjang Pulau Madura kurang lebih 190 km, dengan jarak yang terlebar pulau itu 

adalah 40 km, dan luas 5.304 km2. Pulau Madura secara administratif dibagi 

menjadi empat afdeeling, dengan luas masing-masing yaitu: Bangkalan 1.260 

km2, Sampang 1.233 km2, Pamekasan 792 km2, dan Sumenep 1.989 km2. Secara 

geografis posisi wilayah Madura berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 

350 meter di atas permukaan laut, dengan wilayah terendah dijumpai di daerah 

pantai, baik di bagian barat, utara, timur maupun selatan Pulau Madura, 

                                                 
1 Kuntowijoyo. Perubahan Sosial Masyarakat Agraris Madura 1850-1940 

(Yogyakarta:Mata Bangsa 2002),  hlm.23-24  
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sedangkan wilayah tertinggi menyebar di bagian tengah pulau yang sebagian 

besar membentuk gundukan bukit kapur, tanpa gunung berapi dan dimanfaatkan 

untuk pertanian lahan kering.2 Oleh karena itu, komposisi tanah di Madura tidak 

mendukung pertanian lahan basah, sebab terdiri dari batuan kapur, minim sumber 

air, dan kuranngnya tanah vulkanis. 

  Minimnnya sumber air yang tersedia di Madura membuat kebutuhan air 

utamanya diperoleh dari hujan. Musim penghujan berjalan dari bulan November 

sampai bulan April, dan musim kemarau dari bulan Mei sampai bulan Oktober. 

Pada musim hujan rata-rata hujan turun 300 mm, dan di musim kemarau rata-rata 

curah hujan berkisar 100 mm. Iklim di daerah Pulau Madura adalah tropis dengan 

suhu rata-rata 26,90C. Musim kemarau kering rata-rata 2-4 bulan atau pada musim 

kemarau panjang 4-5 bulan. Curah hujan rata-rata antara 1500 – 200 mm dengan 

jumlah hari hujan sekitar 88 hari pertahun. Suhu udara maksimum rata-rata 

30,50C, dengan kelembaban rata-rata 79 %. Komposisi tanah dan curah hujan 

yang  rendah, mengakibatkan Madura kurang memiliki tanah yang subur. Selain 

itu curah hujan yang turun tidak terlalu besar, hujan turun pada bulan Januari dan 

Februari, dan di musim kemarau seperti tidak ada hujan. Tabel di bawah ini akan 

memberikan gambaran kepada kita mengenai tingkat curah hujan di Madura 

selama satu tahun.3 

 

Tabel 1 

Jumlah Rata-Rata Banyaknya Hujan di Madura Tahun 1908 

                                                 
2 Bleeker P. Indisch Archief Bijdragen tot de kennis van het Eiland Madura 1845, hlm 1. 
 
3 Kuntowijoyo. op. cit., hlm 27. 
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Wilayah Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

Jawa 

Bangkalan 

Pamekasan 

Sumenep 

18,9 

17,5 

18,4 

16,7 

18,4 

15,5 

16,4 

14,6 

18,1 

15,3 

15,7 

15,1 

14,4 

14,9 

13,3 

10,3 

10,2 

10,5 

9,1 

8,0 

8,3 

8,6 

7,6 

6,6 

6,4 

5,3 

3,1 

3,3 

4,6 

3,4 

1,6 

1,1 

5,2 

3,3 

0,9 

0,6 

9,5 

5,8 

2,2 

1,9 

14,1 

10,2 

8,1 

7,8 

18,4 

17,1 

17,0 

16,1 

Sumber: W.van Bemmelen, Over de Regenval op java. Uitkomsten der Waarnemingen op Ruim 
Zevenhonderd Stations op java in het Tijdperk 1879 tot 1905 (Batavia:Javasche Boekhandel & 
Drukkerij,1908), hlm. 10,82 dan 83. 
  

 Berdasarkan tabel di atas, bisa kita amati bahwa tiga afdeeling di Madura 

memiliki curah hujan yang rendah jika dibandingkan dengan pulau Jawa,. Total 

curah hujan pulau Jawa selama tahun 1908, adalah 146,2mm. Jumlah ini lebih 

tinggi dibandingakan afdeeling Bangkalan yang total curah hujannya 127.4mm, 

afdeeling Pamekasan 113,4mm, dan afdeeling Sumenep 102,1mm. Ini sekaligus 

menunjukkan dengan curah hujan yang minim, sulit untuk mengembangkan 

pertanian yang membutuhkan sumber air yang memadai. Curah hujan Madura 

yang semakin ke timur semakin minim, membuat pertanian lahan kering (tegalan), 

adalah solusi mengatasi permasalahan ini. Karena pertanian lahan kering 

merupakan jenis pertanian yang cocok dikembangakan di Madura yang tanahnya 

juga terdiri dari batuan kapur. 

 Secara geologis Pulau Madura merupakan bagian utara Jawa, dan 

merupkan kelanjutan dari pegunungan kapur yang terletak di sebelah utara dan 

selatan Lembah Bengawan Solo. Secara bentuk bukit kapur di Madura merupakan 

bukit yang lebih rendah, lebih kasar, dan lebih bulat dari pada bukit di Jawa dan 

letaknya pun lebih bergabung.4  

                                                 
4 Sejumlah ahli mengatakan bahwa pegunungan kapur yang terdapat di Madura merupakan 

kelanjutan pegunungan kapur di utara Jawa dan hanya dipisahkan oleh sebuah selat. Kuntowijoyo,. 
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Selain tanah berkapur, sebagian besar tanah di Madura terdiri dari formasi-

formasi batu tersier, yang di beberapa tempat di sepanjang pantai terendap pada 

jalur-jalur aluvial. Di bagian utara pulau, susunan tanahnya terdiri dari kombinasi 

granit, dan batu pasir. Sebaliknya di selatan, susunannya sedikit lebih halus 

sifatnya dan tercampur dengan endapan vulkanik tua. Tanah yang didominasi oleh 

batu kapur dan bukit-bukit napal, membuat tanaman yang dapat tumbuh dengan 

baik ialah jagung dan tanaman palawija. Pepohonan lain, seperti kayu jaran dan 

pohon jati kerap kali daunnya rontok. Pulau Madura juga kekurangan tanah 

Vulkanis, padahal pertanian hanya dapat berkembang dengan baik di areal tanah 

alluvial. Di empat dataran alluvial sungai yang letaknya dekat kota Bangkalan, 

Sampang, Pamekasan, dan Sumenep terdapat irigasi alamiah. Namun jenis tanah 

didominasi oleh batuan kapur, menyebabkan Madura tidak memungkinkan 

mengembangkan pola pertanian sawah seperti di Jawa.5 

 Sebagai pengganti sawah, tegal merupakan tipe utama dari pertanian orang 

Madura. Tegal di Madura tidak menyatu dengan struktur desa, berbeda dengan 

pola pertanian sawah yang sangat bergantung kepada desa. Desa-desa di Madura 

tertutup oleh tegal dan tidak sebaliknya, sebagaimana ditunjukkan pada pola 

pemukiman desa. Pertanian di Indonesia sering kali mengabaikan pentingnya 

pengolahan ladang kering dengan menetap atau biasa disebut tegalan. Eksistensi 

                                                                                                                                      
op.cit., hlm 26-27. P.Bleeker, op.cit., hlm  2-3, hub De Jonge, Madura dalam Empat Zaman: 
Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam, (Jakarta, PT. Graedia,1998), hlm 5-6. 

 
5 Salah satu rintangan terbesar bagi pertanian di Madura, selain kurangnya air dan tanah 

yang terdiri dari batuan kapur, ialah kekurangan tanah alluvial yang penting untuk pertanian. 
Keberadaan tanah alluviual, hanya terbatas, di daerah tepi sungai, dan pesisir pantai, sehingga 
P.Bleeker, op.cit., hlm. 3. dan Hub De Jonge,  op.cit., hlm 6. Memorie van Overgave der 
Residentie Madoera 1909, (Ondernemingen van Landbouw) ANRI, hlm. 41.  
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tegal telah dikenal cukup lama, tetapi arti tegal sebagai suatu sistem pertanian 

belum banyak diketahui. Dalam pola pertanian, sebenarnya dikenal 4 macam 

budidaya tanaman. berdasarkan ekologinya, yaitu: sawah, tegal, kebun, dan 

perkebunan. Ekologi tegal, adalah salah satu ekologi yang mengusahakan 

tanaman di lahan kering,sehingga cocok dikembangkan di Madura, yang pulaunya 

kekurangan sumber air. 6 

 Kekurangan sumber air ini dikarenakan hutan sudah tidak ada, dan aliran-

aliran sungainya relatif pendek. Debit air yang normal rendah dan pada musim 

kemarau sangat sedikit. Tanahnya sendiri tanah kapur, sehingga sebagian besar air 

meresap turun, sehingga hanya sedikit tanah yang dapat diairi, baik dari sungai 

maupun dari mata air. Dataran tinggi pakong-guluk-guluk dan tanah merah adalah 

bagian dari pulau Madura yang paling subur. Pengairan disini  diperoleh dari 

sumber air tadah hujan dan sungai, sedangkan dataran pantai yang terpenting 

untuk pertanian ialah dataran Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep.7 

Dataran sumenep adalah dataran yang terpenting. Selain dari pengairan 

untuk daerah penggaraman Nembakor yang dibuat oleh Dinas Pengairan, dataran 

itu mendapat pengairan dari 3 sungai, yaitu: air dari sungai persanga (yang dapat 

mengairi lahan selauas kurang lebih 800 bau), dari sungai Kebonagung (yang 

digunakan sebagai Bendungan Sultan), dan dari sungai Jepun (yang digunakan 

sebagai Bendungan Lenteng). Kapasitas pengairan ketiga sungai tersebut mampu 

                                                 
 6 Kuntowijoyo, op.cit., hlm.45-49. Muhammad Adib, Etnografi Madura 

(Surabaya:Pustaka Intelektual, 2009), hlm 6. Sartono Kartodirdjo, Sejarah Perkebunan di 
Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi, (Yogyakarta: Aditya Media,1991), hlm. 16 

 
7  Memorie van Overgave der Residentie Madoera 1909, (Ondernemingen van 

Landbouw) ANRI  
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mengairi kurang lebih 800 bau tanah pertanian di tepi kanan sungai. Untuk 

mengairi tanah pertanian sisanya yang luasnya kurang lebih 2.300 bau, masih 

akan dibuatkan pengairan baru, namun  masih diragukan apakan debit air di 

daerah itu cukup untuk digunakan sebagai pengairan. Semua faktor ini membuat 

petani Madura masih harus belajar menggunakan air, karena mereka dahulu hanya 

peladang.8  

 Minimnya ketersediaan sumber air untuk pengairan tanah di Madura 

dalam bercocok tanam, membuat mereka sangat bergantung akan iklim atau 

cuaca. Penduduknya yang mayoritas bekerja sebagai petani, sangat bergantung 

pada cuaca agar lahan garapannya bisa tumbuh dengan subur. Komposisi tanah 

dan curah hujan yang tidak sama jutru kebanyakan terjadi di lereng-lereng yang 

tinggi, sedangkan di lereng-lereng yang rendah malah kekurangan intensitas hujan 

yang membuat Madura kurang memiliki tanah yang subur. Sebagian besar tanah 

yang diolah terdiri dari tegalan yang terutama menghasilkan jagung dan singkong. 

Tegalan dipilih oleh masyarakat Madura, karena tanamannya sanggup bertahan 

hidup lebih lama tanpa air dari pada padi. Hanya selama musim hujan saja lahan-

lahan kering dapat ditanami. Di selatan pulau yang lahannya sama sekali tidak 

subur, digunakan untuk pembuatan garam.9 Kurangnya dukungan ekologi 

                                                 
8 Usaha pembuatan bendungan baru masih dilakukan hingga dekade 1920 an, khususnya di 

wilayah Bangkalan, Sampang, dan Sumenep. Namun usaha ini terkendala kadar air yang 
mengandung kapur, sehingga menghambat pengairan lahan. Ibid., 

 
9 Mata pencaharian penduduk Madura sebenarnya mayoritas sebagai petani dan nelayan. Di 

luar profesi tersebut, ada pula yang bekerja sebagai abdi dalam lingkungan keraton, dan sebagai 
ulama. Khusus untuk petani, karena secara ekologis Madura tanahnya tidak mampu diatanami 
seara rutin, maka solusinya adalah menanami hanya saat musim hujan saja, sedangkan saat musim 
kemarau, mereka mencari pekerjaan lain. Kuntowijoyo, loc.cit., Hub De Jonge, op.cit., hlm 8. 
Warsono, Startegi Adaptif Imigran Madura di Surabaya Khususnya Bagi Kolonganh Kenek, 
(Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992), hlm 3. 
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menyebabkan masyarakat Madura masih kurang cakap untuk bercocok tanam 

padi, kecuali menanam palawija, sehingga jagung menjadi makanan utama. Oleh 

karena itu tanaman jagung cukup banyak, meskipun setiap tahun Madura masih 

harus mendatangkan makanan tambahan dari Jawa, seperti beras. Selain jagung 

ditanam pula ketela, ubi jalar, dan berbagai macam kacang, dan menjadi penting 

sejak tahun 1918-1919.  

Dukungan iklim yang kurang sesuai bagi pengembangan pertanian, 

diperparah dengan adanya praktik kepemilikan tanah, seperti: jual gadai, 

penyewaan tanah, dan bagi hasil. Praktik ini banyak terjadi disebabkan karena: 

kekurangan uang, pemiliknya merantau di Jawa, tanah terlalu luas, letak tanah 

terpencil dan sebagainya.. Kelangkaan ekologi oleh dominasi tegalan 

menyebabkan lingkungan tidak mampu mendukung satuan keluarga yang lebih 

besar lagi. Ini dikarenakan pola penanaman tegalan tidak membutuhkan jumlah 

tenaga kerja dalam jumlah besar, seperti dalam pengerjaan sawah, sehingga 

menjadikan hubungan antar warga terbatas hanya kepada tolong-menolong dan 

kerja upah.  

Kenyataan ini ikut menentukan pola kehidupan sosial orang Madura untuk 

menciptakan individu yang percaya pada dirinya sendiri, dibandingkan dengan 

individu yang komunal dan kooperatif. Menyikapi tekanan ekologi yang dihadapi, 

orang Madura memilih merantau ke luar pulaunya sehingga migrasi merupakan 

bagian dari sejarah mereka. Kegiatan migrasi tersebut awalnya merupakan migrasi 
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musiman tetapi kemudian berkembang menjadi emigrasi10 atau perpindahan 

penduduk secara permanen. Akibatnya sekarang lebih banyak orang Madura yang 

tinggal di luar tanah lahirnya dibandingkan dengan yang ada di Madura sendiri.11 

 Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa dukungan lahan yang minim 

sumber air, struktur tanah yang terdiri dari batuan kapur, dan curah hujan yang 

sedikit, tidak memberikan dukunan bagi pengembangan lahan pertanian yang 

memadai. Mayoritas penduduk Madura, menggantungkan hidup sebagai petani, 

namun kondisi iklim yang tidak mendukung pertanian, akan berdampak pada 

kemakmuran. Menyiasati keadaan ini, orang Madura lebih memilih keluar dari 

pulau asalnya untuk bermigrasi ke wilayah lain, yang mampu memberikan 

harapan penghidupan yang lebih baik. Para migran petani Madura ini, dapat 

dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu: mereka yang tetap menjadi petani, dan 

mereka yang beralih profesi di luar kegiatan agraris.  

 

 

                                                 
10

 Emigrasi adalah tindakan meninggalkan negara asal seseorang atau wilayah untuk 
menetap di negara lain. Ini adalah sama seperti imigrasi tapi dari perspektif negara asal. Gerakan 
manusia sebelum pembentukan batas-batas politik atau dalam satu negara, disebut 
migrasi.Beberapa adalah untuk alasan agama, kebebasan politik atau ekonomi atau melarikan diri. 
Lainnya memiliki alasan pribadi seperti pernikahan. Orang yang melakukan emigrasi disebut 
eimigran. (dikutip dari wikipedia http://id.wikipedia.org/wiki/Emigrasi di akses pada tanggal 
22/12/2012 jam 11:28. 

 
 11 Bagi masyarakat Madura migrasi bukan sesuatu yang baru. Mereka seringkali 
melakukan migrasi ke sejumlah, pulau dan wilayah lain yang secara geografis tidak terlalu jauh 
dengan tempat asal mereka. Oleh karena itu, secara motifasi, migrasi yang dilakukan etnis Madura 
ini dapat dibedakan menjadi dua: migrasi musiman dan migrasi permanen. Migrasi musiman, 
dilakukan saat musim tertentu saja (biasanya saat musim kemarau), dan akan pulang kembali ke 
Madura saat musim penghujan tiba, untuk bercocok tanam. Sedangkan migrasi permanen, adalah 
migrasi yang dilakkan dengan perpindahan secara total dari wilayah asal ke wilayah baru. 
Selengkapnya lihat Suhanadji. “Migrasi adaptasi orang Madura di Surabaya: Kajian perilaku 
ekonomi imigran Madura di Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir Kotamadya Surabaya”, 
Tesis, Program PascaSarjana, Universitas Indonesia (Jakarta:1998), hlm. 26.  
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2. Mata Pencaharian Penduduk Madura  

Sebagai penduduk yang mayoritas, etnis Madura dapat dibedakan antara 

Madura-Bangkalan (Madura Barat) dan Madura Sumenep (Madura Timur), 

perbedaan ini dapat dilihat pada bahasa, sifat dan pakaiannya. Meskipun lalu 

lintas pada waktu pertengahan abad ke-20 sudah baik sehingga perbedaan itu 

sudah berkurang, tetapi setiap tindakan Pemerintah masih harus memperhatikan 

perbedaan dua wilayah tersebut. Maksud pembedaan dari dua wilayah itu selain 

karena budaya, juga dikarenakan faktor politis bahwa Madura dahulunya 

merupakan wilayah dengan dua pemerintahan (kraton), Madura Barat dengan 

pusatnya di Bangkalan-Arosbaya, dan Madura Timur dengan pusatnya di 

Sumenep.12 

 Di pulau Madura, selain etnis Madura juga terdapat orang-orang Bugis dan 

orang-orang Mandar. Selain itu juga terdapat golongan Orang cina dan 

Arab(Vreemde Oosterlingen), mereka umumnya bertempat tinggal  di kota-kota 

besar, seperti Bangkalan, dan Sumenep. Jumlah penduduk Madura dan kepulauan 

sekitarnya menurut sensus bulan november 1920 seluruhnya 1.743.818 jiwa. 

Berdasarkan sensus tersebut, mata pencaharian penduduk Madura dapat 

digolongkan sebagai berikut: 

a. Pertanian 

 Kebanyakan penduduk Madura bermata pencaharian di bidang agraris, 

khususnya pertanian dan pembuatan tambak. Meskipun dukungan lahan subur 

yang tidak banyak, tuntutan akan pemenuhan pangan yang tinggi membuat petani 

                                                 
 12 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universty 
Press,1991), hlm. 205. 
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tetap mengusahakan lahan yang kurang subur tersebut sebagai media tanam. 

Karena bersifat lahan kering, maka palawija menjadi tanaman yang paling banyak 

diusahakan, dengan hasil jagung sebagai makanan utama. Oleh karena itu 

tanaman jagung cukup banyak, meskipun setiap tahun masih harus mendatangkan 

dari Jawa. Selain jagung ditanam pula ketela, ubi jalar, dan berbagai macam 

kacang. Hasil pertanian lainnya yang terpenting lainnya adalah tembakau. 

Berbeda dengan di Jawa, tembakau di Madura tidak dikerjakan sebagai komoditas 

perkebunan, melainkan sebagai tanaman sampingan khususnya pada musim 

kemarau panjang. Hasil tembakau tersebut hanya sebagian kecil yang 

dipergunakan di Madura, karena sebagian besar diperdagangkan ke Jawa sebagai 

tembakau rajang atau sebagai krosok. Hasil pertanian lain yang berharga sebagai 

barang perdagangan ialah kapok Madura. Kelapa dan siwalan juga menjadi hasil 

pertanian yang laku dalam perdagangan. Nira yang disadap dari pohon kelapa atau 

dari pohon siwalan biasanya dibuat gula, tetapi tidak memberi penghasilan yang 

berarti, khususnya karena adanya ancaman hama kumbang. Selain hasil pertanian 

dia atas, berbagai pohon buah-buahan di Madura cukup banyak, terutama pohon 

mangga, pisang dan jeruk, sehinngga pada tahun 1920 di Madura ditempatkan 

seorang ahli perkebunan.13  

 Gambaran pertanian di atas memberikan penjelasan bahwa meski 

mempunyai hasil bumi beragam, namun karena kurangnya kesuburan, dan hama, 

membuat hasil bumi tersebut tidak mencukupi kebutuhan penduduk, sehingga 

untuk memenuhi kebutuhan dan mencari penghidupan yang lebih baik, migrasi ke 

                                                 
 13 Memorie van Overgave der Residentie Madoera 1924, (Ondernemingen van 

Landbouw) ANRI .  
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wilayah lain yang lebih subur adalah pilihan bijak. Hal ini juga didukung oleh 

kebijakan Pemerintah Kolonial pada akhir abad ke 19 dan awala abad ke 20 yang 

membuka perkebunan dalam jumlah besar, sebagai akibat dari penerapan UU 

Agraria. Salah satu perkebunan yang diusahakan ialah tembakau, dan orang 

Madura mendapat kesempatan luas untuk terlibat sebagai pekerja.14 Ini karena 

orang Madura telah terbiasa untuk mengembangkan tanaman tembakau, sehingga 

memberikan mereka bekal untuk mengelola perkebunan tembakau. Alasan inilah 

yang mendasari mereka juga melakukan migrasi ke wilayah lain. 

b. Peternakan 

 Peternakan bagi penduduk Madura menjadi usaha yang menguntungkan 

dan menjadi sumber matapencaharian yang utama sesudah pertanian, khususnya 

peternakan sapi, kerbau, kambing dan domba. Penghasilan yang diperoleh dari 

peternakan ini seluruhnya adalah sebagai berikut: 

Dari eksport kurang lebih 40.000 ekor hewan ternak:                f 2.000.000,- 

Dari pemotongan kurang lebih 25.000 ekor hewan ternak, termasuk 

Perdagangan kulitnya:                                                       f    600.000,- 

 Jumlah:                                                                           f 2.600.000,- 

Hasil tersebut dapat dianggap sebagai keuntungan penduduk dari hewan 

ternak yang tidak berubah. Hasil sampingan lainya adalah susu perahan dan 

pupuk. Jumlah ekspor hewan ternak dari Madura Timur dan Madura Barat ke 

                                                 
 14 Tembakau semula hanya dikenal di Madura sebagai tanaman musiman, namun ketika 
perkebunan dibuka, orientasi produksi massal mempengaruhi perubahan tata cara pembudidayaan 
tembakau. Pemakaian orang Madura untuk bekerja pada perkebunan tembakau, selain karena 
mereka dianggap telah mempunyai pengetahuan dasar mengenai tanaman tembakau, juga karena 
upah mereka yang murah. Sartono Kartodirdjo,op.cit., hlm. 271. 
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Surabaya,(sapi potong), Pasuruan, Probolinggo (sapi potong dan sapi ternak) dan 

ke luar jawa (lembu potong) pada tahun 1929 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.  

Pengiriman Hewan Ternak dari Madura 

 

Surabaya Wilayah Lainnya 

61.891 ekor sapi, 9.544 ekor kambing 

    2.072 ekor kerbau      2.452 ekor domba, 

     131 ekor kuda,         168 ekor babi, 
Sumber: Memorie van Overgave der Residentie Madoera 1924, (Ondernemingen van 

Landbouw) ANRI . 
 

Tabel 3. 

Jumlah Hewan Ternak yang Diekspor dan Dipotong 

Tahun Jumlah Hewan yang diekspor 

1926 77.000 ekor 
1928 71.694 ekor 
1929 70.487 ekor 

Tahun Jumlah Hewan yang dipotong 

1927 36.254 ekor 
1928 44.365 ekor 
1929 37.440 ekor 

Sumber: Memorie van Overgave der Residentie Madoera 1929, (Ondernemingen van 
Landbouw) ANRI.  

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diamati bahwa Madura mampu menjadi 

salah satu daerah pusat ekspor ternak ke wilayah lain. Sapi menempati jumlah 

terbesar yakni 61.891 ekor, diikuti kambing 9.544 ekor, 2.452 ekor domba, 2.072 

ekor kerbau, 168 ekor babi, dan 131 ekor kuda. Gambaran ini mengindikasikan 

bahwa meskipun memiliki tingkat kesuburan lahan yang rendah, Madura menjadi 

pusat pengembangan ternak dalam jumlah besar, bahkan mampu untuk 

mengekspor ke wilayah lain, baik sebagai hewan potong maupun hewan ternak. 
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Pengiriman hewan ternak yang dipotong tersebut sempat mengalamai Penurunan 

pada tahun 1929, hal itu disebabkan karena harga kulit merosot, dan panen gagal 

karena musim kemarau yang terlalu panjang kemudian adanya larangan ekspor 

yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Sehingga berpengaruh pada 

ketersediaan hewan yang akan dikirim. Sapi di Madura tidak perlu digembala, 

melainkan hanya dilepaskan secara alami di tanah-tanah yang terdapat rumput dan  

telah lama dikenal karena kualitasnya, khususnya penggunaannya dalam 

pertunjukan karapan. Selama ini karapan diduga hanya dilaksanakan di Madura 

saja, namun di Surabaya juga pernah diadakan pertunjukan karapan yang diikuti 

juga oleh pemilik sapi dari Madura.15 

Selain sapi, kuda juga merupakan hewan ternak penting. Peternakan kuda 

hanya terdapat di pulau Sapudi, Kangean, Raas, dan Sepanjang. Berhubung 

diantara kuda betina di pulau Sepanjang ada yang terkena penyakit, maka kedua 

ekor kuda pejantan tersebut dibawa ke Jawa. Di Jawa kedua ekor kuda jantan itu 

akhirnya mati karena terserang penyakit surra. Jumlah hewan ternak seluruhnya 

di Madura pada akhir tahun 1929 adalah sebagai berikut: 355.204 ekor lembu, 

9.094 ekor kerbau, 9.297 ekor kuda, 104.740 ekor kambing, 7.622 ekor domba, 

dan 1.189 ekor babi.16 

                                                 
15

 Sumber: Memorie van Overgave der Residentie Madoera 1929, (Ondernemingen van 
Landbouw) ANRI.  
  

16 Mengingat pentingnya peranan Karapan sebagai media promosi peternakan sapi 
Madura, sebaiknya diselenggarakan di Madura, tidak di Surabaya, hal ini dikarenakan Di pekan 
raya Surabaya tersebut yang memperoleh untung hanya pemilik sapi yang ikut karapan, sedangkan 
bagi rakyat Madura yang menternakkan sapi tidak ada gunanya, bahkan  mengalami kerugian. 
Kerugian ini antara lain: sapi yang dibawa ke Surabaya itu bila kembali ke Madura kemungkinan 
besar membawa penyakit, selain itu kemungkinan kecelakaan pada waktu lembu itu diangkut. 
Ibid., 
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Hasil peternakan Madura meskipun mampu diekspor, nampaknya belum 

mampu memberikan perbaikan hidup bagi penduduknya. Ancaman penyakit, dan 

minimnya hasil yang diterima masyarakat dari hasil penjualan ternak, membuat 

usaha peternakan mengalami hambatan, banyaknya jumlah hewan ternak yang 

dipotong secara gelap dan jumlah pencurian hewan ternak cukup banyak dan tidak 

mampu memberikan penghidupan yang lebih baik. 

c. Pelayaran dan Pembuatan Garam 

 Sebagin besar wilayah Madura yang dikelilingi oleh laut dan kepulauan, 

sehingga menjadi salah satu faktor utama penduduk yang bermata pencaharian 

sebagai nelayan. Beberapa sumber kolonial mencatat, perahu nelayan yang 

dimiliki oleh penduduk Madura ialah perahu jenis mayang (berse atau konting). 

Perahu ini bertiang mati(tetap). Tipe mayang yang lebih kecil, dinamakan perahu 

menting dan tidak bertiang mati. Perahu mayang itu menangkap ikan dengan 

menggunakan payang atau pukat. Perahu yang lebih kecil dinamakan jukung, 

sampan atau janten. Jenis perahu ini ada yang bercadik dan ada yang tidak 

bercadik. Umumnya perahu jenis ini digunakan di pantai selatan Madura, yang 

lautnya berlumpur untuk penangkapan ikan, udang, kepiting dan kerang. Selain 

itu penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan pancing agung, pancing 

tengiri, pancing rawe dan pancing rawit.17 

 Laut yang mengelilingi pulau, selain untuk penangkapan ikan juga 

dimanfaatkan sebagai media pembuatan garam. Pembuatan garam sudah sejak 

                                                 
17. Sejumlah besar ikan asin setiap tahun dikirim ke Jawa dan Bali. Untuk memajukan 

perusahaan ikan asin di pantai utara dan di pulau Sapeken, Pemerintah Kolonial menyediakan 
tempat pengasinan. Selain itu juga menurunkan harga garam yang diperlukan untuk pengasinan 
itu. Memorie van Overgave der Residentie Madoera 1924, (Ondernemingen van Landbouw) 
ANRI.  
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dahulu dimonopoli oleh Pemerintah Kolonial, sehingga penduduk yang menjadi 

petani garam harus mempunyai bukti ijin Pemerintah. Pembuatan dan penjualan 

garam diserahkan kepada dinas Pembuatan Garam yang berkedudukan di 

Pamekasan. Garam itu diperoleh dari: membeli dari petani garam di daerah 

penggaraman Sumenep dan Pamekasan, dan dari usaha sendiri di daerah 

penggaraman Nembakor Barat dan Gresik Putih. Karena penjualan garam yang 

berupa garam pasir mudah disalahgunakan, maka pada tahun 1897 di Kalianget 

didirikan pabrik pabrik pencetak bata garam, beserta pengemasannya. Pengolahan 

dan pengemasan garam ini diurus oleh dinas tersendiri yang berkedudukan di 

Kalianget. Dinas ini menyelenggarakan pengangkutan garam, baik yang berupa 

garam pasir maupun garam bata, dari Madura ke gudang-gudang garam di daerah 

pantai di Jawa dan di luar Jawa.18 

 Berhubung persediaan garam di gudang-gudang Pemerintah sudah 

berkelebihan, karena panen garam yang luar biasa pada tahun 1929, maka 

produksi garam terpaksa dibatasi. Pada tahun 1929 daerah penggaraman Sumenep 

diberi jatah maksimum 30.000 koyan(satuan hitungan untuk jumlah garam). 

Karena kegagalan panen padi yang melanda Madura pada tahun 1929, maka jatah 

maksimum tersebut terpaksa tidak dijalankan. Petani garam diperbolehkan 

membuat garam lebih dari jatah maksimum itu, tetapi harga pembelian 

Pemerintah untuk hasil garam yang berkelebihan diturunkan dari f15,- menjadi 

f10,- setiap koyan. Di Sumenep produksi garam ternyata tidak sampai melampau 

                                                 
18 Ibid, Memori van Overgave der Residentie Madoera 1924, (Ondernemingen van 

Landbouw) ANRI.  
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jatah, sedang di Pamekasan melebihi 4.419 koyan. Jadi petani garam masih 

menerima hasil tambahan f 44.190,-.19 

 Hasil laut dan garam merupakan pendapatan penting bagi penduduk 

Madura, selain pertanian dan peternakan. Akan tetapi hasil yang didapat belum 

mencukupi kebutuhan penduduk. Ini dikarenakan adanya kebijakan dan 

permainan harga yang dilakukan di pasar, sehingga hasil yang didapat tidak sesuai 

dengan barang yang mereka usahakan. Garam adalah salah satu contoh bagaimana 

pembatasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial tentang jumlah produksi, 

membuat petani tidak bebas dalam mengusahakan tambak garamnya, karena 

monopoli yang dilakukan Pemerintah Kolonial. Menghadapi kenyataan ini, 

migrasi ke wilayah lain adalah pilihan untuk mencari penghidupan yang lebih 

baik. 

d. Perdagangan 

Perdagangan di Madura sebenarnya cukup ramai, terutama pasar hewan. 

Perdagangan kecil di pasar-pasar seluruhnya dikuasai oleh pedagang pribumi. 

Pasar yang besar adalah pasar milik Dewan Pemerintah Kabupaten, sedang pasar 

kecil adalah pasar milik desa. Komoditas perdagangan utama ialah hasil 

penangkapan ikan. Perdagangan ikan ini hanya mempunyai arti setempat. Pada 

musim yang baik hasil ikan yang berkelebihan diawetkan untuk dijadikan 

pindang, pedo, gereh dan trasi, untuk kemudian dikirim ke Jawa. 

Selain hasil laut, Perdagangan kelapa, kopra dan gula siwalan, juga cukup 

besar. Barang-barang perdagangan tersebut dikirim dengan menggunakan perahu 

                                                 
19Memorie van Overgave der Residentie Madoera 1929, (Ondernemingen van Landbouw) 

ANRI. 
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layar ke Jawa Timur dan ke daerah-daerah luar Jawa. Perdagangan hasil bumi 

lainnya ialah kapok yang dibeli oleh tengkulak-tengkulak Cina dan dikirim ke 

Surabaya. Kapok ini merupakan hasil bumi perdagangan pribumi yang volumenya 

terus meningkat, dan bahan bakunya dihasilkan pohon yang ditanam di 

pekarangan dan di tepi-tepi jalan.20 

Catatan beberapa dokumen memberikan informasi kepada kita bahwa 

garam merupakan salah satu komoditas lain andalan dari Madura yang wilayah 

perdagangannya cukup luas, semisal di sekitar selat Madura. 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.21  

Perdagangan dengan daerah pantai yang merupakan wilayah 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 
                                                 

20
 Memorie van Overgave der Residentie Madoera 1924, (Ondernemingen van 

Landbouw) ANRI.   
 

 21 Garam adalah salah satu komoditas barang dagangan andalan dari Madura, hal ini 
didukung dengan iklim yang sesuai bagi pengembangan garam, menjadikan 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, (Disertasi Vrije 
Universiteit, Amesterdam: 1995), hlm 145-146. 
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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 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.22 

Perdagangan adalah cara lain bagi penduduk Madura untuk berhubungan 

dengan wilayah di luar pulaunya, sekaligus memperdagangkan hasil bumi yang 

menjadi andalan mereka. Meskipun memberikan kesempatan kemakmuran yang 

lebih besar daripada bidang usaha lain, namun dorongan untuk melakukan migrasi 

cukup besar. Ini dikarenakan saat mereka berdagang dengan wilayah di luar 

pulaunya, mereka bisa mengamati bahwa ada wilayah lain yang lebih subur, lebih 

maju, dan secara geografis tidak terlalu jauh dari kampung halaman, sehingga 

mereka ingin pindah ke wilayah tersebut. Hal inilah yang mendasari para 

pedagang Madura, juga melakukan migrasi ke luar pulaunya. 

 

3. Motivasi Pendorong Migrasi 

                                                 
22  Perdagangan bukan merupakan sesuatu yang asing bagi penduduk Madura. Letak 

pulau mereka yang dikelilingi lautan dan kurang subur, membuat wilayah di seklitar mereka kauh 
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.  
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 Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung mengenai peranan 

perdagangan sebagai sarana interaksi antara penduduk Madura dengan wilayah 

sekitarnya. Interaksi semacam ini, membuat penduduk Madura dapat mengetahui 

wilayah lain di luar lingkup geografisnya, sehingga mampu membandingkan 

kondisi antara wilayah tempat mereka tinggal dengan wilayah lain. Hal yang 

mereka temukan adalah, terdapat kelebihan-kelebihan yang tidak diketemukan di 

Madura, sehingga menjadi salah satu penyebab mereka untuk lebih memilih 

meninggalkan pulau Madura dan berpindah 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 pertengahan abad 20.23 Selain alasan di atas, ada penyebab lain mengapa 

penduduk Madura, merasa perlu untuk pindah ke wilayah lain, yaitu: 

a. Kesehatan 

 Meskipun pulau Madura dan sekitarnya beriklim tidak jelek, tetapi 

epidemi malaria dan influensa setempat berulang-ulang terjadi dan korbannya 

                                                 
 23 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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cukup besar. Angka kematian meningkat terutama karena penyakit beri-beri, dan 

cacar. Beri-beri diberantas dengan memberi tablet vitamin dan diet kacang hijau, 

sedang cacar sudah terberantas dengan mengadakan revaksinasi secara teratur. 

  Pada tahun 1929 di onderdistrik Ambuten terjadi wabah malaria. Dinas 

Kesehatan segera mebagi-bagikan kinine dengan cuma-cuma dan pangrehpraja 

juga menyediakannya dengan harga murah. Karena itu wabah segera dapat 

dicegah menjalarnya. Di Ambunten untuk sementara ditempatkan seorang mantri 

untuk mengobservasi daerah di sekitarnya dan mencari sarang-sarang nyamuk 

malaria. Pada akhir Desembar 1929 terjadi epidemi malaria di sepanjang pantai 

antara daerah penggaraman Sumenep dan Pamekasan. Sampai bulan Maret 1930, 

epidemi itu sudah menelan korban kurang lebih 300 orang.24 Menurut pihak 

pangrehpraja, pada waktu epidemi itu penderitanya kurang lebih 2.600 orang, 

tersebar di kurang lebih 40 desa. Bersamaan dengan itu terjadi serangan malaria 

pula di beberapa tempat di pantai utara dan di distrik Penggantenan. Serangan ini 

tidak epidermis. Karena pemberian kinine secara sistematis dan dengan cuma-

cuma, maka epidemi-epidemi tersebut dapat diredakan.25  

 Selain malaria, Di Madura  juga terjangkit penyakit lepra, khususnya di 

pulau Saolar di Kangean. Untuk mengatasi wabah tersebut di sana didirikan 

rumah sakit untuk mengisolasi penderita penyakit lepra. Jumlah penderita yang 

dirawat 15 hingga 20 orang. Rumah sakit itu juga diselenggarakan oleh 

                                                 
24

 Memorie van Overgave der Residentie Madoera 1929, (Ondernemingen van 
Landbouw) ANRI.  

 
 25 Pemberantasan epidemi tersebut dilakukan dengan metode frambusia dengan injeksi 

neo-salvarsan yang masih terus dilakukan. Pemberantasan yang dilakukan oleh dokter-dokter 
Eropa (di Pamekasan, Sumenep dan Bangkalan) lebih kurang mendapat tanggapan daripada yang 
dilakukan oleh dokter-dokter pribumi( di Sampang dan Arjasa). Ibid., 
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perkumpulan Baras Kangean di bawah pengawasan dokter pribumi Pemerintah di 

Arjasa. 

 Perbaikan kesehatan di daerah penggaraman di dekat Sumenep, termasuk 

juga Sumenep dan Kalianget, pada waktu itu sedang dipelajari. Indeks limpa di 

beberapa tempat hampir 100%. Tambak ikan dan talangan di daerah tersebut 

semuanya menjadi penyebab, yaitu menjadi sarang nyamuk anopheles, karena 

sepanjang tahun tidak pernah dikeringkan dan dibersihkan. 

 Di Pamekasan terdapat rumah sakit umum Provinsi. Sedang di Sumenep 

rumah sakit umum Pemerintah. Kedua rumah sakit tersebut mendapat kunjungan 

yang ramai dan terus meningkat. Selain kedua rumah sakit tersebut terdapat pula 

bangsal untuk orang sakit di rumah penjara Pamekasan dan di tangsi Barisan di 

Pamekasan dan Sumenep, yang dikunjungi dokter Pemerintah secara teratur. 

Selain dokter-dokter, terdapat seorang bidan di Pamekasan dan seorang di 

Bangkalan. Keduanya digaji oleh pemerintah daerah. Pada tahun 1924 Pemerintah 

akan menyediakan subsidi untuk mendirikan rumah sakit daerah beserta biaya 

eksploatasinya di Pamekasan. Sudah sejak lama rumah sakit semacam itu 

ditempatkan di rumah penjara Pamekasan. Rumah sakit untuk anggota Barisan( 

Pasukan Pemerintah Belanda yang terjadi atas orang-orang Madura) di 

Pamekasan semula ditempatkan di rumah sewaan yang sudah rusak, kemudian 

dipindah ke bekas gedung E.L.S. 

 Rumah sakit di Sampang dan rumah sakit Barisan di Sumenep cukup 

memenuhi syarat, sedang dirumah sakit di Sumenep dan Bangkalan masih perlu di 

perbaiki. Keadaan kesehatan selanjutnya yang patut diketahui adalah: (i)Jumlah 
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vaksinatur di Madura sudah cukup, (ii)Perusahaan air minum Pemerintah Daerah 

di Sumenep, Kalianget, dan Arjasa banyak sumbangannya pada kemajuaan 

kesehatan rakyat.  

 Kondisi kesehatan di Madura yang dipengaruhi oleh tingginya wabah 

penyakit(epidemi), serta minimnya tersedia fasilitas kesehatan membuat orang 

Madura lebih memilih tempat tinggal di luar pulau nya guna mencari tempat 

tinggal yang layak dari segi kesehatan dan lingkungannya. 

b. Kemiskinan 

Tabel 4. 

Jumlah Penduduk Madura Pada Akhir Tahun 1929 

Kabupaten Pribumi Cina Timur 

Asing 

lainnya 

Eropa Jumlah 

Bangkalan 428.605   1.613 162 219 430.599 
Sampang 404.598  468  54  79 405.199 

Pamekasan 329.876  802 656 229 331.563 
Sumenep 617.610 1.764   1.140 318 620.832 
Jumlah 1.780.689 4.647   2.012 845   1.788.193 

 Sumber: Memorie van overgave der Residentie Madura 1929 
  

 Berdasarkan tabel di atas, terlihat jumlah kelahiran lebih banyak daripada 

kematian, sedangkan Jumlah menurut sensus penduduk tahun 1920 adalah 

1.743.818. Maka jumlah penduduk dari tahun 1920 sampai akhir tahun 1929 naik 

44.375 orang atau kurang lebih 2,5%. Kenaikan ini disebebakan karena sarana 

kebersihan dan kesehatan lebih baik, sehingga epidemi berkurang, baik jumlah 

maupun luasnya. Migrasi ke Jawa Timur pada waktu ini juga tidak banyak terjadi, 

dan imigrasi orang Makasar, orang Mandar, dan orang Bugis banyak terjadi di 
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kepulauan Kangean, karena di kepulauan itu masih tersedia tanah yang belum 

dibuka, sehingga turut menambah catatan mengenai jumlah penduduk Madura. 

Migrasi orang Madura yang pergi merantau biasanya mereka lakukan 

untuk mencari pekerjaan. Mereka itu pekerja musiman di perusahaan-perusahaan 

perkebunan. Pada waktu menjelang musim penghujan tiba atau pada akhir bulan 

puasa mereka pulang kembali ke Madura. Selama di rantau itu mereka hidup 

berhemat, agar dapat membawa pulang tabungan uang yang akan dipergunakan 

selama musim paceklik pada musim kemarau. 26 

Daerah perantauan orang Madura itu ialah: Surabaya, Pasuruan, 

Panarukan, Probolinggo, Bondowoso, dan Jember. Madoera-Stoomtram-

maatschappij, yang menyelenggarakan penyeberangan Kamal-Kalianget-

Surabaya-Panarukan, mengangkut penumpang 312.627 orang setiap tahun, 

sebagian besar pedagang pasar.27 Menurut catatan syahbandar Probolinggo, orang 

Madura yang masuk mencari pekerjaan dengan menggunakan perahu pada tahun 

1928 kurang lebih 32.940 orang, sedang yang masuk melalui Pasuruan kurang 

lebih 1.529 orang. Sementara itu banyak juga orang Madura yang menetap di 

Jawa dan dapat hidup berkecukupan. 

                                                 
26

  Memori Residen Madura Timur ( W.H. Ockers) 2 Mei 1930. 
 
27 Madoera-Stoomtram adalah alat transport yang penting bagi Madura. Perusahaan kereta 

api ini juga menyelenggarakan komunikasi dengan Panarukan dengan menggunakan kapal 
“Bodemeijer”. Komunikasi dengan Surabaya menggunakan kapal “Madoera”, “Pandora” dan 
beberapa kapal lain.K.P.M menyelenggarakan hubungan Jawa-Sumenep-Bali bolak-balik setiap 2 
minggu. Selain itu juga menyelenggarakan hubungan setiap 2 minggu ke Surabaya-Sumenep-
Banjarmasin beberapa pelabuhan di pantai utara Jawa. Komunikasi dengan pulau-pulau di sebelah 
timur dilakukan dengan kapal Pemerintah “Loewoek”. Pengangkutan garam dilakukan oleh “Oost-
Java Zeetransport” milik perusahaan garam. Encylopaedia van Nederlandsch Indie, Deel IV, 
(Leiden, Martinus Neihoff, 1921), hlm 634. 
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 Orang Madura yang merantau mencari pekerjaan pada umumnya hidup 

berhemat, karena mereka harus mengumpulkan kekayaan yang tidak mungkin 

dilakukan di tempat asalnya. Di tempat asal ikatan keluarga (semacam clan) orang 

Madura kuat. Keluarga besar ini bertempat tinggal di satu lingkungan halaman 

yang berpagar kuat. Tempat tinggal ini terletak di tengah-tengah sawah ladang 

dan jauh dari tempat tinggal keluarga lain.28 

 Kurang maksimalnya dukungan kondisi alam dan geografis, membuat 

usaha-usaha yang dilakukan oleh orang Madura menjadi sulit, dan penduduk 

mengalami kemiskinan. Keadaan ini kemudian memaksa mereka untuk pindah ke 

wilayah lain, yang mampu memberika jaminan penghidupan lebih baik daripada 

wilayah asal mereka. Salah satu wilayah yang menjadi tujuan migran Madura ini 

pada awal abad ke-20, ialah Surabaya. Pertimbangan ini didasarkan kepada 

sejumlah aspek diantarnya, kedekatan geografis, dan kemajuan Surabaya sebagai 

kota yang sedang berkembang dengan pembukaan industri.29 

 Sebagai sebuah wilayah yang penduduknya bekerja pada sektor agraris, 

hasil yang didapat tidak mencukupi dan bahkan kurang. Ini terjadi karena sektor 

agraris di Madura sangat terkait dengan ekologi yang sesuai untuk 

mengembangkan sektor tersebut. Namun ekologi di Madura sendiri tidak 

mendukung, mengingat minimnya curah hujan, kesuburan tanah, dan kurangnya 

sumber air membuat sektor ini sendiri kurang begitu menguntungkan bagi 

masyarakat penggarapnya. Kemiskinan menjadi hal yang tidak bisa dihindari oleh 

                                                 
28 Memorie van overgave der Residentie Madura 1929, ANRI. Lihat Juga, Ahmad Mien 

Rifai. Manusia Madura (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm. 148. 
 

 29 H.W. Dick, Surabaya City Of Work, (Ohio University Press, Athens (USA), 2000,hlm 
87. 
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masyarakat yang tinggal di Pulau Madura. Motivasi tersebut menjadikan alasan 

bagi masyarakat Madura untuk mencari penghidupan yang lebih layak dan lebih 

baik dari yang di dapat pada tempat asalnya. 

 

4. Diaspora Etnis Madura di Indonesia 

Pusat-pusat pemukiman orang Madura di luar Madura tersebar ke berbagai 

pelosok pulau yang ada di Indonesia namun pulau Jawa mendapatkan porsi yang 

khusus karena kedekatan geografis antara pulau Madura dengan Jawa. Dengan ini 

membuat masyarakat Madura lebih banyak memilih pulau Jawa untuk 

disinggahi/dikunjungi(migrasi). Migrasi ke Jawa merupakan bagian dari sejarah 

orang Madura. Karena tingkat perpindahan orang Madura (migrasi) adalah di 

pulau Jawa. Pada tahun 1806 telah terdapat desa-desa orang Madura di pojok 

timur karesidenan-karesidenan Jawa; 25 desa di Pasuruan, 3 desa di Probolinggo, 

22 desa di Puger, dan 1 desa di Panarukan. Pada tahun 1846, populasi orang 

Madura di pojok timur Jawa diperkirakan berjumlah 498.273, dan di Surabaya, 

Gresik serta Sedayu sekitar 240.000. Adapun jumlah etnis di Jawa-Madura adalah 

1.055.915. pola migrasi seterusnya tidak diketahui, laporan dari Sumenep pada 

tahun 1857 mencatat bahwa setiap tahun pemerintah lokal memberitakan bahwa 

20.000 orang minta izin meninggalkan pulau: jumlah itu tidak termasuk orang-

orang yang pergi tanpa izin.30 

 

                                                 
30 Kuntowijoyo. Perubahan Sosial Masyarakat Agraris Madura 1850-1940 

(Yogyakarta:Mata Bangsa 2002), hlm 75.  
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berhadapan antara Jawa dan Madura penduduknya Menggunakan Dialek bahasa 

yang sama. Walaupun Jawa Timur sudah sejak dulu merupakan daerah 

pemukiman terpenting dari para imigran itu, banyak juga orang Madura yang 

berangkat ke Jawa Tengah dan Jawa Barat serta daerah-daerah luar Jawa.32 

Pada masa pemerintahan kolonial pada abad ke-19 terdapat banyak migran 

musiman, orang Madura yang bekerja di perkebunan milik onderneming-

onderneming pemerintahan maupun milik swasta orang Eropa atau orang Cina. 

Mereka hanya tinggal sementara di Jawa untuk mencari nafkah. Selain itu ada 

juga yang tinggal untuk sementara waktu di daratan Jawa setelah mengadakan 

perjalanan keliling dengan berdagang kecil-kecilan.33 Pertumbuhan Industri gula 

di Hindia Belanda mendorong perkembangan baru yang membutuhkan keahlian 

kerja bagi kaum urban di Jawa. Permintaan komoditas ekspor gula ke Eropa 

mengalami peningkatan, hal itu menyertai bertambahnya tenaga kerja untuk 

keperluan pabrik gula. Di beberapa kota secara umum tidak hanya menjadi pusat 

aktivitas masyarakat Eropa dan administratif orang-orang pribumi, tetapi lambat 

laun juga berkembang sebagai daerah komersial yang menarik bagi tenaga kerja.34  

Karena pengembangan perusahaan perkebunan partikular yang saling 

berkaitan dengan pembukaan daerah pedalaman di Jawa Timur dalam paroh 

kedua abad ke-19, arti migrasi pun menjadi meningkat. Dari Sumenep saja setiap 

                                                 
32 Ibid, hlm 24. 

 
33

  Sutjiptoatmodjo, F.A. “Kota-Kota Pantai di Sekitar Selat Madura(Abad XVII Sampai 
Medio Abad XIX)” Disertasi, Program Doktor Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,hlm 304. 

 
34

 Margana,Sri dan M.Nursam. Opcit,hlm 192. 
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tahun rata-rata sepuluh ribu penduduk yang bermigrasi. Perkebunan teh,gula, dan 

tembakau memberikan pekerjaan kepada para migran yang tak terbilang banyak 

nya itu. Bahkan, arena tercipta sumber penghasilan alternatif, banyak petani lokal 

pun menyerahkan lahan mereka sebagian atau seluruhnya atas dasar bagi hasil 

kepada pendatang baru. Berangsur-angsur daerah sekitar Jember, Malang, dan 

Lumajang yang dulunya sedikit penduduknya, dihuni oleh orang-orang Madura.35 

 

B. Faktor Penarik Migrasi 

 Pada pembahasan sebelumnya kita telah melihat faktor apa saja yang 

menyebabkan penduduk Madura melakukan migrasi. Migrasi yang mereka 

lakukan untuk mencari penghidupan lebih baik karena di daerah asal hal itu tidak 

mereka dapatkan. Oleh karena itu, tempat tujuan mereka bermigrasi haruslah 

memenuhi dua syarat, yaitu: mudah dijangkau dari Madura, dan memiliki peluang 

ekonomi yang lebih baik. 

 Salah satu wilayah yang memenuhi kedua syarat tersebut ialah Surabaya. 

Pada akhir abad ke 19 hingga awal abad ke 20, Surabaya telah memantapkan 

kedudukannya sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian yang penting, 

sehingga mengundang orang Madura untuk bermigrasi ke Surabaya. Berikut ini 

akan kita tinjau sejumlah perkembangan Surabaya sehingga mampu menjadi 

faktor menarik bagi kaum migran Madura. 

 

1. Geografis Kota Surabaya 
                                                 

35  De Jonge Hub. Madura Dalam Empat Zaman: Pedagang,Perkembangan Ekonomi,dan 
Islam. (Jakarta:PT.Gramdia.1998), hlm 23.  
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 Sebagai sebuah kota yang berfungsi sebagai kota pelabuhan, Surabaya 

secara geografis terletak di daerah pesisir Utara Pulau Jawa, berbatasan langsung 

dengan Selat Madura di sebelah Utara dan Timur, serta Gresik di bagian Barat.36 

Kondisi kota Surabaya yang strategis, yang wilayahnya secara alami terlindungi 

dari gelombang besar arus laut dan tiupan angin, menjadikan kota Surabaya 

sebagai pelabuhan yang aman untuk pelayaran dan perdagangan. Selain itu kota 

Surabaya memiliki struktur tanah yang subur, kondisi ini dikarenakan adanya dua 

sungai besar (Sungai Brantas dan Sungai Solo) yang melintasi kota Surabaya. 

Kedua sungai besar ini bermuara pada sungai Surabaya(Kali Mas).37 

Sungai Brantas mempunyai sebuah delta yang luas dan subur membentang 

di antara kedua cabang muaranya, yaitu kali Porong dan Kali Mas. Kali Porong 

mengalirkan air ke arah tenggara dan bermuara di antara Surabaya dan Bangil, 

sedangkan Kali Mas airnya mengalir ke arah Timur laut dengan melintasi kota 

Surabaya menuju muaranya di Selat Madura. Kondisi demikian memungkinkan 

kota Surabaya dapat dikatakan sebagai titik pertemuan antara wilayah pesisir 

dengan pedalaman, sehingga Surabaya berkembang menjadi daerah perdagangan 

yang ramai.38  

Secara geografis wilayah kota Surabaya sangat mendukung adanya 

aktivitas pelayaran, karena pada bagian Utara dan Timur dibatasi langsung dengan 

                                                 
36 Ahmad Ali Imron, “ Perkembangan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya 1910-1940” 

(Skripsi S-1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Surabaya 2001), hlm 2. 
 
37 Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, vol 4 (s-Gravenhage:Martinus Nijhoff, 1905), 

hlm 292. 
 
38 F.A Sutjipto Tjiptoatmodj,op.cit., hlm 111. 
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Selat Madura. Kondisi ini semakin didukung dengan dibangunnya fasilitas jalan 

raya yang dibangun sepanjang Pantai Utara, dengan adanya fasilitas jalan raya 

tersebut, pendistribusian barang-barang perdagangan dari dalam dan luar 

Surabaya semakin lancar.39 Aktivitas pelayaran ini dimanfaatkan salah satunya 

oleh etnis Madura untuk menyeberang ke Surabaya mencari mata pencaharian. 

Selain itu Madura yang terkenal akan nelayan-nelayannya yang senantiasa 

berlabuh ke pelabuhan-pelabuhan besar seperti Tanjung Perak dan Kalimas 

Surabaya untuk menjual garam yang diproduksi dari pabrik garam di Kalianget 

Madura. Lalu lintas yang begitu mudah antara Madura dengan Surabaya yang 

jarak tempuhnya relatif pendek (hanya 2,5 mil antara pelabuhan Kamal Madura 

dengan Pelabuhan Ujung Surabaya) kedekatan wilayah tersebut menjadi salah 

satu faktor penarik bagi masyarakat Madura yang ingin melakukan migrasi ke 

Surabaya.40  

 Sebagai sebuah Karesidenan, Surabaya sering mengalami perubahan luas 

wilayah, sehingga batas-batasnya pun sering berubah. Karesidenan Surabaya 

memiliki batas-batas wilayah administratif yang berubah-ubah. Pada masa 

kompeni wilayah Surabaya termasuk ujung timur Jawa dan kota Surabaya 

menjadi Ibukota serta kedudukan penguasa wilayah ini. Sebelum dianeksasi oleh 

kompeni. Surabaya masuk dalam wilayah kekuasaan Mataram (1625-1743). Dari 

                                                 
39 Encylopaedia van Nederlandsch-Indie A-Chstele Deel (-Gravenhage:Martinus Nijhoff, 

1905), hlm 1459. Ahmad Ali Imron. op.cit, hlm 33. 
 

 40 Kedatangan orang Madura pada masa ini masih sebatas musiman dalam belum dalam 
jumlah besar. Sedangkan migrasi selanjutnya ialah kebalikan dari kondisi sebelumnya, migrasi 
yang dilakukan sudah dilakukan secara teratur, dalam junlah besar dan para migran sudah menetap 
di Surabaya. Suhanadji. “Migrasi adaptasi orang Madura di Surabaya : Kajian perilaku ekonomi 
imigran Madura di Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir Kotamadya Surabaya”, Tesis, 
Program PascaSarjana, Universitas Indonesia (Jakarta:1998)  hlm 6. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Migrasi Etnis Madura di Surabaya 
Tahun 1906-1942

RIDHO SETYO AJI



58 
 

sudut etnologi Surabaya masih lebih mendekati Jawa murni, sementara unsur-

unsur Madura mulai tampak semakin ke Timur. Ikatan dengan Pulau Madura 

hanya ada sebatas pada pembagian wilayah administrasi. Pada masa Pemerintahan 

Inggris, bagian barat Madura masuk dalam wilayah Karesidenan Surabaya, 

sedangkan bagian Timur Madura menjadi karesidenan Gresik. Pada tahun 1817 

wilayah administratif Karesidenan Surabaya mengalami perubahan yakni 

lepasnya daerah Madura Barat yang menjadi satu karesidenan dengan nama 

Karesidenan Madura dan Sumenep. Pada tahun 1826 wilayah Karesidenan 

Surabaya terjadi perubahan lagi, Gresik yang tadinya berdiri sendiri sebagai 

sebuah karesidenan, pada tahun 1826, sebagai langkah penghematan oleh 

Komisaris Du Bus digabungkan dengan Karesidenan Surabaya. Satu tahun 

berikutnya 1827, Madura dan Sumenep kembali digabung masuk dalam Afdeeling 

Surabaya sampai tahun 1856.41 

 Sampai tahun 1855, wilayah Karesidenan Surabaya terdiri atas lima 

Kabupaten yakni: Sedayu, Lamongan, Gresik, Surabaya, dan Mojokerto. Luas 

Karesidenan ini tanpa pulau Bawean dan pulau Madura adalah 2.428 Paal 

Persegi. Batas-batas wilayah karesidenan Surabaya pada masa ini, sebelah utara 

dibatasi dengan laut Jawa, sebelah timur oleh Selat Madura, sebelah selatan 

Pasuruan, sebelah Barat Daya oleh Kediri dan Barat Laut oleh Rembang. Pada 

tahun 1856 wilayah Karesidenan Surabaya dibagi menjadi enam kabupaten yaitu: 

Sedayu di Utara berbatasan dengan laut Jawa: Lamongan di sebelah Barat 

berbatasan dengan Rembang dan Kediri: Surabaya dan Sidoarjo di sebelah Timur 

                                                 
 41 Nasution, op.cit., hlm 27-30. 
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di sepanjang Selat Madura: sedangkan Mojokerto di sebelah Selatan berbatasan 

dengan Kediri dan Pasuruan. Enam kabupaten yang tergabung dalam Karesidenan 

Surabaya, masih dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa afdeeling dan untuk 

Kabupaten Surabaya ya masih ditambah lagi dengan satu afdeeling yakni pulau 

Bawean yang merupakan afdeeling ketujuh. Letak Pulau Bawean adalah tepat 

pada jalan masuk selat Madura dengan jarak 20 mil. 

 Daerah kabupaten Surabaya terbentuk melalui pemisahan Sungai kediri 

atau Brantas yang mengeluarkan dua cabang di Kedungsoro, Gedeg, dan Mlirit. 

Ujung Barat Delta adalah Kedungsoro yang berjarak 78.089 meter dari Ngoro dan 

24.312 meter dari Pelabuhan Surabaya. Cabang utama mengalir ke timur 

memisahkan Surabaya dari Mojokerto dan Bangil yang mengalir dari ujung 

Tenggara Delta ke laut di Selat Madura. Cabang yang lebih kecil terbentuk dari 

genangan air Kedungsoro, Gedeg, dan Mlirit dalam jarak 70.027 meter. Arus air 

memisahkan Delta Surabaya dari daerah kapur. Dari dua cabang aliran utama 

sungai, cabang selatan mengaliri 20.851 bau sawah dan cabang utara mengaliri 

33.127 bau di Delta. Daratan di seluruh Delta ini umumnya rata, perbukitan hanya 

sedikit dijumpai di tepi sungai di dekat taman di Jenggala. 42 

 

2. Demografi Penduduk Surabaya 

 Kota Surabaya semakin menampakkan cirinya sebagai kota modern 

setelah dilaksanakan Undang-Undang Desentralisasi. Sejak tahun 1900-an 

berbagai masalah baru mulai timbul, bentuk dan sistem pemerintahan lama dirasa 

                                                 
 42 Ibid., hlm 27-30. 
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sudah tidak mampu mengatasi perubahan yang begitu cepat. Oleh sebab itu 

Pemerintahan Belanda merasa perlu untuk mengubah sistem pemerintahan dalam 

rangka mengatasi pesatmya perkembangan kota-kota di Hindia Belanda. Khusus 

kota Surabaya kebutuhan akan perumahan, peningkatan kegiatan produksi, 

perdagangan, problem lalu lintas, dan lain sebagainya belum dapat ditampung 

oleh sistem pemerintahan yang lama. Oleh karena itu pada tahun 1903 muncul 

Undang-Undang Desentralisasi dan disusul dengan Keputusan Desentralisasi 

pada tahun 1905.43 Semenjak dikeluarkannya kebijakan Desentralisasi, jumlah 

penduduk kota Surabaya sudah mencapai 150.188 jiwa, yang terdiri dari: 8.063 

orang Eropa, 124.473 orang Pribumi, 14.843 orang China, 2.482 orang Arab dan 

327 orang Timur Asing lainnya. Sedangkan luas kotanya hanya 4.275 HA (1 Ha 

=10.000 m2).44 

 Kenaikan jumlah penduduk yang terjadi secara simultan tersebut 

disebabkan oleh beberapa hal, yakni: migrasi yang tinggi dari luar daerah ke kota 

Surabaya, serta adanya gerakan gemeente Surabaya untuk menekan angka 

kematian akibat penyakit dengan cara melakukan perbaikan kampung dengan 

proyek kampongverbetering.45 Salah satu faktor penarik migrasi adalah 

perkembangan kota yang pesat, yang dipicu oleh industrialisasi. Derasnya arus 

                                                 
43  Edy Budi Santoso dkk “Kota Surabaya” Sebuah Tinjauan Dalam Perspektif Historis. 

Laporan Penelitian Dosen Mudah  Tahun Anggaran 2002, hlm 56  
 
44 Pamungkas. Bayu Ernanto, Perumahan Rakyat: Pengolahan dan Pemeliharaannya di 

Surabaya 1927-1940, (Skripsi S1-Ilmu Sejarah,2007),, hlm 16. 
  
 

45
 Perbaikan kampung (Kampungverbetering) semula tidak dianggap bukan wilayah kerja 

gemeente tetapi dalam perkembangannya. gemeente merasa perlu terlibat dalam perbaikan 
kampung tersebut dalam penanganan banjir sehingga gemeente mendapatkan subsidi dari 
goverment. selengkapnya lihat I.B.T Local Techniek Technisch Orgaan Vereeniging voor Locale 
Belangen en de Vareen van Bouwkundigen, 1934-1935, 3e en 4e Jaargang hal 49. 
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migrasi ke Surabaya juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, krisis ekonomi tahun 

1930 juga menjadi salah satu pemicu kenaikan penduduk salah satunya yaitu 

golongan etnis cina di Surabaya. Banyak orang cina yang bekerja di perkebunan 

di Sumatera dan Kalimantan menjadi korban pemutusan kerja akibat krisis 

ekonomi. Sebagian dari mereka kemudian merantau ke kota-kota di Jawa, salah 

satunya Surabaya. Jumlah penduduk Surabaya mengalami peningkatan kenaikan 

tersebut dikarenakan kedatangan para pejabat Belanda dan pangreh praja beserta 

keluarganya dari pendalaman disekitar Surabaya. 

Tabel 5. 

Jumlah Penduduk Kota Surabaya Antara Tahun 1906-194046 

 

 

Tahun Eropa Cina Arab Timur 

Asing 

Bumiputra Jumlah 

1906 8.063 14.843 2.482 327 124.473 150.188 
1913 8.063 16.685 2.693 374 105.817 133.632 
1920 18.714 18.020 2.593 165 148.411 187.903 
1921 19.524 23.206 3.155 363 146.810 193.058 
1922 20.105 27.595 3.410 504 148.000 199.614 
1923 20.855 30.653 3.639 644 149.000 204.791 
1924 22.153 32.005 3.818 847 150.000 208.823 
1925 23.314 32.868 3.922 870 196.825 257.799 
1926 24.372 33.370 4.040 981 188.977 251.740 
1927 23.782 35.077 4.078 1.008 188.977 252.922 
1928 24.625 36.850 4.208 1.039 188.977 255.699 
1929 25.346 38.389 4.610 1.167 188.977 258.489 
1930 26.502 42.768 4.994 1.303 265.872 341.439 
1931 27.628 43.288 5.298 1.384 265.872 343.470 

                                                 
46    Sumber: Purnawan Basundoro, Merebut Ruang Kota, (Jakarta: Margin Kiri,2013) 

dikutip dari, H. von Faber, Nieuw Soerabaia: De Geschiedenis van Indie’s voornaamste koopstad 
in de  eerste kwarteeuw sedert hare instelling 1906-1931, (Surabaya: Boekhandel en Drukkerij, 
1936); Verslag der Gemeente Soerabaja over het Jaar 1940; Bureau van Statistiek Soerabaja, 
Statistische berichten der Gemeente Soerabaja jaarnummer 1931, -Gravenhage: Martinus Nijhoff, 
1932), hlm. 1. Karena beberapa nilai penjumlahan nya tidak sesuai,maka telah diperbaiki dalam 
kalkulasi penjumlahan penduduknya oleh penulis. 
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1932 26.411 40.781 5.634 1.444 274.000 348.270 
1933 26.882 39.792 5.227 1.521 280.000 353.422 
1934 27.297 40.533 5.175 1.519 286.000 360.524 
1935 27.599 41.749 5.209 1.152 290.000 365.709 
1936 28.548 43.650 4.998 900 294.000 372.096 
1937 29.783 46.219 4.961 890 294.000 375.853 
1938 30.687 43.779 4.921 929 294.000 374.316 
1939 32.601 45.767 5.148 968 300.000 384.484 
1940 34.576 47.884 5.242 1.027 308.000 396.729 

  

Berdasarkan tabel di atas, terlihat pengelompokkan penduduk kota Surabaya 

hanya menjadi lima kelompok besar, yaitu Eropa, Cina, Arab, Timur Asing, dan 

Bumiputra. Sebelum pertengahan abad ke-19, bahkan pengelompokkan penduduk di 

Hindia Belanda hanya menjadi tiga besar, yaitu Eropa, Timur Asing, dan Bumiputra. 

Orang-orang Cina dan Arab pada waktu itu masih termasuk dalam golongan Timur 

Asing. Tabel di atas memperlihatkan pada tahun-tahun tertentu jumlah penduduk 

Bumiputra di kota Surabaya menunjukkan jumlah yang stagnan, tidak mengalami 

perubahan sama sekali, yaitu tahun 1926-1929 serta tahun 1936-1938. Dalam 

berbagai publikasi resmi mengenai jumlah penduduk, golongan Bumiputra memang 

terkesan dicatat secara asal-asalan dan tidak pernah dicatat secara rinci. Sebagai 

contoh misalnya, Statistische berichten der Gemeente Soerabaja yang merupakan 

publikasi resmi pemerintah kota Surabaya pada masa kolonial, hanya mencantumkan 

jumlah global dari golongan Bumiputra, padahal jumlah penduduk golongan Eropa, 

Cina, dan Arab, dicatat dengan rinci penambahan dan pengurangan berdasarkan 

kelahiran, kematian, dan kepindahan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa dalam 

beberapa hal keberadaan penduduk Bumiputra diabaikan oleh pemerintah kolonial.  

 Dapat dilihat dari tabel Penduduk kota Surabaya sangat heterogen, yang 

meliputi percampuran orang-orang bumiputra, para pendatang Eropa, Arab, Cina 
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dan Timur Asing. Masyarakat Bumiputra merupakan percampuran yang rumit 

antara orang Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, Ambon, Sasak, dll. Sejak awal 

abad ke-20, jumlah penduduk kota Surabaya cenderung mengalami kenaikan dari 

tahun ke tahun, ketika Surabaya ditetapkan sebagai gemeente pada 1906 

penduduknya berjumlah 150.188 orang. Menurut statistik pada tahun 1906 hingga 

1913 penduduk Bumiputra turun sangat tajam, sedangkan golongan etnis lain 

mengalami kenaikan. Ada tiga faktor yang bisa dipakai untuk menjelaskan: 

Pertama pencatatan yang tidak cermat, kedua penurunan jumlah penduduk pada 

1913 diduga di sebabkan oleh kepindahan penduduk Bumiputra secara besar-

besaran ke kawasan perbatasan, karena terjadi perubahan struktur agraria di tanah-

tanah partikelir, yang pada awalnya adalah lahan pertanian. Ketiga berkurangnya 

penduduk Bumiputra dalam jumlah besar untuk rentang waktu yang singkat 

tersebut kemungkinan besar juga disebabkan oleh tingginya kematian akibat 

merebaknya penyakit Pes.  

 Indikasi tingginya tingkat kematian menunjukkan Surabaya menjadi salah 

satu contoh kota-kota di Asia yang tidak sehat, yang disebabkan oleh faktor sosial 

dan geografis. Misalnya, perilaku sehari-hari penduduk setempat yang belum 

memahami cara-cara menjaga kebersihan. Letak kota Surabaya yang berada di 

tepi pantai yang landai merupakan faktor geografis yang menyebabkan banyak air 

tergenang saat air laut pasang. Surabaya merupakan kawasan hunian yang menjadi 

sarang berbagai penyakit. Tidak ada data jelas yang bisa menunjukkan berapa 

sebenarnya angka kelahiran(natalitas) di kota Surabaya. Jika melihat anjloknya 
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jumlah penduduk kemungkinan besar angka kelahiran di kota ini lebih rendah dari 

angka kematiannya. 

 Usaha mengatasi hal ini antara lain dengan dikeluarkannya kebijakan 

terbentuknya Kotamadya Surabaya pada tanggal 1 April 1906, yang membuat 

Dewan Kota bertugas untuk memenuhi antara lain: pemeliharaan, perbaikan, 

pembaharuandan perbaikan jalan, taman dan penghijauan, pembuatan saluran, 

sumur, papan nama, jembatan, kolam renang, WC umum, los pasar, pengambilan 

sampah, penerangan jalan, pemadam kebakaran, pembuatan tempat makam, dan 

lain-lain. Tidak mengherankan kota Surabaya kemudian mengalami kemajuan 

yang pesat setelah berlakunya Undang-Undang Desentralisasi tersebut.47 

 Pertumbuhan penduduk Surabaya pada awal abad 20 cenderung 

mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh kemajuan Surabaya yang pesat, 

dengan dibangunya berbagai sarana dan prasarana kota seperti: pelabuhan 

modern, sistem pemurnian air bersih, jaringan transportasi jalur trem listrik, toko-

toko, bank-bank, serta gedung-gedung perkantoran. Dari perkembangan 

modernisasi kota Surabaya ini, memberikan dampak Urbanisasi yang cukup besar 

sehingga kota Surabaya bertambah padat penduduknya.48 Sektor transportasi jalan 

darat di Karesidenan Surabaya juga mengalami perkembangan yang cukup berarti. 

Jalan raya pos (groote postweg) yang dibangun Daendels, adalah merupakan salah 

                                                 
 47 Undang-Undang Desentralisasi bermaksud untuk memberikan pemerintahan sendiri 
kepada karesidenan dan kota-kota,  merupakan wilayah hukum yang mandiri, dan akan diperintah 
oleh Dewan-Dewan lokal. Karesidenan dikepalai oleh Residen dan kota dikepalai oleh Asisten 
Residen. Jadi Undang-Undang Desentralisasi memberikan lapisan pemerintahan baru antara 
Gubernur Jendral dengan desa. Maka timbullah kotamadya-kotamadya (Gemeente) di Hindia 
Belanda sesudah adanya Undang-Undang Desentralisasi. 
 

48 G.H. Von Faber, Niuw Soerabaia, De Gescheidenis van Indie’s voornamste koopstad 
in de eerste kwaarteeuw sedert here instelling 1906-1931,hlm 212-213. 
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satu jalan darat yang ada di Karesidenan Surabaya. Jalan yang dibangun mulai 

dari Anyer sampai Panarukan yang melintasi wilayah Surabaya ini, pada awalnya 

diperuntukan bagi kepentingan militer, kemudian pada masa tanam paksa dan 

liberal jalan ini sangat besar manfaatnya secara ekonomis, khususnya bagi 

transportasi pengiriman komoditi, dan perdagangan lokal. Jalan raya ini juga 

terhubung dengan beberapa jalan kecil menuju daerah pedalaman. 

 

3. Perkembangan Industri di Surabaya 

 Letak yang strategis mendukung perkembangan Surabaya sebagai pusat 

ekonomi dan politik. Dimulai dengan sebagai pelabuhan transit, kemudian 

berkembang sebagai pusat Pemerintah Kolonial. Hingga pada pertengahan abad 

ke 19, mulailah dikembangkan industri di Surabaya, dengan didirikan pabrik 

senjata (Artilleri Constructie Winkel). Hal tersebut membuktikan bahwa lahirnya 

industri di kota Surabaya merupakan kemauan politik dari pemegang kekuasaan 

daripada tuntutan untuk pemenuhan kebutuhan pasar. Pabrik senjata tersebut 

dibangun pada saat tokoh bernama Rothenbuhler menjabat sebagai gezaghebber 

van den oosthoek, pada tahun 1799 di Kampung Dapuan, sebelah Selatan 

pelabuhan Tanjung Perak.49 

Pabrik tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 600 orang, yang 

dibagi menjadi beberapa bagian pekerjaan, antara lain pembuatan senjata, 

                                                 
 49 Ikhsan Rosyid Mujahidul Anwari, Industri Mesin di Surabaya Sejak Abad XIX-XX, 
(Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Unair Surabaya tahun 2006), hlm 27. 
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pengecoran peluru, serta penggergajian kayu.50 Pengembangan industri senjata 

dipilih karena terkait erat dengan situasi yang sedang ia alami, yakni 

mengamankan tanah Jawa agar tidak direbut kembali oleh musuh, maka Jawa 

harus dijadikan sebagai pulau pertahanan.  

 Proyek yang lain juga dibangun untuk pengembangan industri lebih lanjut 

adalah pembangunan Jalan Raya Pos (Grote Postweg) yang membentang di 

sepanjang pantai Utara Jawa, dari Anyer sampai ke Panarukan. Jalan tersebut 

memiliki fungsi ekonomi yang  besar. Untuk menghadang musuh yang sewaktu-

waktu datang, ia menjadikan  Artilleri Constructie Winkel yang dipusatkan di 

Kampung Dapuan, tepatnya di Werfstraat, sebagai pabrik senjata terkemuka dan 

yang pertama di Indonesia.51  

Surabaya terkenal sebagai kota untuk perdagangan, maka tidak heran 

bahwa kota ini senantiasa tambah besar dan ramai. sebelumnya pusat perdagangan 

terletak di sekitar Jembatan Merah, kemudian merambat hingga Societeitstraat, ke 

jurusan selatan. Pusat perdagangan dari golongan bangsa Cina dan Arab terletak 

di kanan-kiri nya Kembang Djepun, disebelah timur dari Jembatan Merah.52 

Sebagai kota dagang, Surabaya berada di jalur jalan raya Postweg  yang 

menghubungkan kota-kota disepanjang pantai Utara Pulau Jawa dari Anyer 

sampai Panarukan, dan juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk 
                                                 

50 Sebagian besar pekerja kasar pada pabrik tersebut adalah orang Jawa dan Madura. Para 
pekerja tersebut dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang dipimpin oleh seorang mandor 
yang disebut lurah.  Atasan para lurah adalah orang-orang Eropa. F.A. Sutjipto Tjiptoatmodjo, 
op.cit., hlm. 249. 

 
 51  Ikhsan Rosyid Mujahidul Anwari, op.cit., hlm 28. 
 
 

52
 I.B.T Local Techniek, Technisch Orgaan Vereeniging voor Locale Belangen en de 

Vareen van Bouwkundigen, 1934-1935, 3e en 4e Jaargang, hlm 48.  
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membuka daerah-daerah pedalaman yang subur penghasil komoditi ekspor yang 

memerlukan angkutan dan pengolahan.53  

 Perkembangan sarana dan prasarana kota membantu adanya pemekaran 

kota Surabaya seperti,: jalur kereta api yang sudah ada pada tahun 1877, gas yang 

juga sudah memperoleh konsensinya pada tahun yang sama, telepon sudah masuk 

Surabaya pada tahun 1884, trem uap yang sudah mulai beroperasi pada tahun 

1888 yang kemudian pada tahun 1890 dibangun 20 kilometer jalur trem uap 

menghubungkan kota lama di Utara dengan pemukiman dan kawasan baru di 

Selatan. Pada tahun 1903 distribusi air bersih lewat pipa sudah ada. Lalu 

kemudian listrik mulai ada pada tahun 1908 yang dikelola oleh perusahaan 

Aniem.54 

Perkembangan sektor industri dan perdagangan di kota Surabaya tidak bisa 

dilepaskan dari intensifikasi industri gula di Jawa Timur. Industri di Jawa Timur 

diarahkan ke pengolahan hasil pertanian, terutama gula, dan rekayasa berat (heavy 

engineering) yang ditujukan untuk melayani pabrik-pabrik gula yang bertebaran 

di wilayah hinterland kota Surabaya yang subur. Simbiosis antara wilayah 

pedalaman yang subur dengan kota Surabaya yang memiliki fasilitas transportasi 

yang nyaris sempurna, telah menjadikan kota tersebut menjadi kota industri  dan 

perdagangan terkemuka sejak tahun 1830.55 Pada pertengahan abad ke-19, kota 

                                                 
53 Handinoto, Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda Di Surabaya 1870-

1940 (Yogyakarta: ANDI, 1996), hlm 34-37.   
 

 54 Purnawan Basundoro, Situs Industri Kota Surabaya: Warisan dari Masa Kolonial 
Sampai Awal Kemerdekaan. Dalam www. fib.web.unair.ac.id. diakses tanggal 21-02-2013. 
 

55 Ibid, Purnawan Basundoro, Situs Industri Kota Surabaya: Warisan dari Masa Kolonial 
sampai Awal Kemerdekaan. Dalam  www. fib.web.unair.ac.id diakses tanggal 21-02-2013. 
 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Migrasi Etnis Madura di Surabaya 
Tahun 1906-1942

RIDHO SETYO AJI



68 
 

Surabaya sedang beranjak  menjadi kota industri dan perdagangan, yang ditandai 

dengan besarnya orang-orang yang bekerja pada sektor jasa. Periode itu juga 

menandakan bahwa secara perlahan-lahan penduduk sudah mulai meninggalkan 

sektor agraris. 

Semenjak dikeluarkannya undang-undang Agraria tahun 1870, muncul 

perluasan perkebunan tebu ke pedesaan Jawa, yang berarti terjadi pergumulan 

antara petani dengan perkebunan, sebab sejak itu proses monetisasi makin lancar 

dengan mulai diperkenalkan kerja upah. Lebih-lebih dengan dibukannya 

perkebunan baru berarti akan membuka kesempatan kerja baru di berbagai daerah. 

Dalam masalah ini terjadi urbanisasi yang disebabkan oleh perubahan struktural 

dalam sektor mata pencaharian. Hal ini dapat dilihat pada banyaknya penduduk 

desa yang meninggalkan pekerjaannya dibidang pertanian, beralih bekerja 

menjadi buruh atau pekerja nonagraris di kota.56 Selain itu masih ada juga orang 

Madura yang datang di suatu daerah di Jawa Timur secara musiman. Mereka 

menjadi buruh penuai padi pada musim panen, untuk  kemudian pulang kembali 

kedaerah asal dengan membawa bagian hasil padi yang diterimanya. Pada masa 

pemerintahan kolonial pada abad ke-19, terdapat banyak migran musiman yang 

merupakan orang Madura bekerja di perkebunan milik  pemerintah, maupun milik 

swasta orang Eropa, atau orang Cina. Mereka hanya tinggal sementara di Jawa 

untuk mencari nafkah. Selain itu ada juga yang tinggal untuk sementara waktu di 

                                                 
56 Margana,Sri dan M.Nursam.“Kota-Kota Di Jawa :Gaya Hidup Dan Permasalahan 

Sosial” (Yogyakarta:Penerbit Ombak 2010), hlm 190. 
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daratan Jawa setelah mengadakan perjalanan keliling dengan berdagang kecil-

kecilan.57 

 Pertumbuhan industri gula di Hindia Belanda mendorong perkembangan 

baru. Permintaan komoditas ekspor gula ke Eropa mengalami peningkatan, hal itu 

menyertai bertambahnya tenaga kerja untuk keperluan pabrik gula. Di beberapa 

kota secara umum tidak hanya menjadi pusat aktivitas masyarakat Eropa dan 

administratif orang-orang pribumi, tetapi lambat laun juga berkembang sebagai 

daerah komersial yang menarik bagi tenaga kerja.58 Perkebunan-perkebunan ini, 

terutama tembakau dan tebu banyak membutuhkan tenaga kerja.Tenaga-tenaga 

kerja yang murah banyak didatangkan dari Madura, baik sebagai tenaga kerja 

musiman atau tenaga kerja tetap. Setiap tahun ribuan orang Madura datang ke 

Jawa Timur untuk mencari kerja. Sampai pada tahun 1930, ada sekitar 2,5juta 

jiwa orang Madura bertempat tinggal di luar Madura dan sebagian besar ada di 

Jawa Timur.59 Menurut R.E 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. Pandangan yang hampir sama, 

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

                                                 
57  F.A. Sutjiptoatmodjo, “op.cit., hlm 304. 
 
58 Margana,Sri dan M.Nursam. op.cit,hlm 192. 
 

 59 Warsono, “op.cit., hlm 2. 
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luar perbatasan areal pabrik, yang pada umumnya adalah petani yang tidak 

mempunyai tanah.60 

 Pengembangan perusahaan perkebunan partikelir yang saling berkaitan 

dengan pembukaan daerah pedalaman di Jawa Timur dalam paroh kedua abad ke 

19, membuat arus migrasi pun menjadi meningkat. Dari Sumenep saja setiap 

tahun rata-rata sepuluh ribu penduduk yang bermigrasi. Perkebunan teh,gula, dan 

tembakau, memberikan pekerjaan kepada para migran yang tak terbilang banyak 

nya. Bahkan, juga tercipta sumber penghasilan alternatif, sehingga banyak petani 

lokal yang menyerahkan lahan mereka sebagian atau seluruhnya, atas dasar bagi 

hasil kepada pendatang baru.61 Selain karena perkembangan perkebunan, 

perdagangan dengan daerah pantai ujung Jawa Timur yang merupakan daerah 

seberang Selat Madura juga terjadi, sehingga 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 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 

para migran baru dari Pulau Madura, baik mereka yang ada hubungan keluarga 

                                                 
60  Ningsih, Lucia. “Migrasi Tahun 1870-1942: Kajian Migrasi Wanita Pribumi Antar 

Wilayah Di Pulau Jawa” Makalah tidak diterbitkan, hlm 11. 
 
61  Hub De Jonge. op.cit., hlm 23.  
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dengan orang Madura yang telah menetap di Jawa ataupun mereka yang pertama 

kali ingin mengadu nasib dengan kemauan sendiri di daerah pemukiman baru.62 

                                                 
 62 F.A Sutjiptoatmodjo,. op.cit., hlm 303. 
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