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BAB III 

  MASYARAKAT MADURA YANG BERMIGRASI DI SURABAYA 

  

A. Jenis Profesi di Surabaya 

 Pada awal abad ke-20, tercatat terdapat 833.000 orang Madura di Jawa 

Timur dan jumlah tersebut hampir dua kali lipat lebih banyak daripada jumlah 

orang Madura yang bertempat tinggal di pulaunya sendiri, dan mereka umumnya 

mendiami pantai utara Jawa Timur.1 Alasan mencari mata pencaharian, 

merupakan alasan yang penting diantara alasan lain migrasi orang Madura ini, 

sehingga mereka melakukan migrasi ke luar pulaunya mencari penghidupan yang 

lebih baik. 

 Penduduk Madura yang bermigrasi di tanah rantau, tetap memiliki ikatan 

emosional dengan daerah asal (patobin) dan dengan kerabat (balah kerabah) di 

kampung halaman. Mereka masih menjalin komunikasi yang intensif dan 

berkesinambungan dengan daerah asal. Hal ini terbukti, bahwa pada momen 

tertentu seperti acara perkawinan, acara pemberangkatan haji, peristiwa kematian 

kerabat, hari raya 'idayn, hari-hari besar Islam, acara berziarah ke makam leluhur 

dan kedua orangtua, dan lain sebagainya, mereka masih menyempatkan diri 

sambil pulang kampung, atau dikenal dengan istilah toron. Kebiasaan ini sudah 

                                                           
 1 Hub De Jounge, Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, 
dan Islam, (Jakarta, PT. Graedia,1998), hlm 23. 
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barang tentu lebih mengeratkan hubungan antara orang Madura di perantauan, 

dengan orang Madura di daerah asal.2 

 Kedekatan Surabaya dengan Madura membuat para migran ini memiliki 

opsi yang bagus melihat Surabaya pada awal abad XX sedang mengalami 

perkembangan dalam hal ekonomi dan kemajuan teknologi. Perkembangan kota 

yang semakin maju, pertumbuhan industri gula yang sedang meningkat, dan 

kebutuhan akan tingkat pekerja di Surabaya yang tinggi, menjadikan Surabaya 

sebagai magnet tersendiri bagi orang Madura. Surabaya merupakan kota yang 

tidak terlalu jauh dari Madura, yang hanya dipisahkan oleh Selat Madura 

sepanjang kurang lebih 2.5 Mil, sehingga jarak yang relatif dekat,  juga dapat 

memberikan peluang untuk mengembangkan kehidupan yang lebih baik bagi para 

migran dari Madura. Masyarakat Madura lebih cenderung memilih migrasi ke 

daerah yang dekat dengan daerahnya. Hal ini disebabkan orang-orang Madura 

diliputi oleh perasaan terikat yang sangat kuat dengan sanak saudaranya dan 

kampung halamanya di Madura.3 

Selama awal dan pertenngahan abad ke-20, Surabaya mengalami 

perkembangan yang pesat dengan dibukanya industri dalam skala besar yang 

disebabkan masuknya modal asing. Investasi besar-besaran di sektor industri 

tersebut telah menciptakan industri dengan peralatan modern, yang mampu 

                                                           
 2 Muhammad Djakfar. “Etos Bisnis Etnis Madura Perantauan di Kota  Malang: 
Memahami Dialektika  Agama Dengan Kearifan  Lokal” makalah tidak diterbitkan, hlm 8. 
 
 3 Orang Madura berkeyakinan bahwa jarak yang relatif dekat antara Surabaya dengan 
Madura, membuat mereka tetap bisa pulang ke kampung halaman untuk melakukan tradisi toron, 
namun tidak kehilangan peluang perbaikan nasib di Surabaya. Warsono. 1992. “Strategi Adaptif 
Imigran Madura di Surabaya Khususnya Bagi Golongan Kenek” Tesis, Program PascaSarjana, 
Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 5. 
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menghasilkan barang-barang dalam jumlah massal. Sebagai contoh misalnya, 

pada tahun 1930-an di daerah Selatan kota Surabaya tepatnya di Kampung 

Wonocolo didirikan pabrik kulit, yang terkenal dengan nama Pabrik Kulit 

Wonocolo. Pabrik kulit tersebut mampu mengolah kulit-kulit mentah menjadi 

kulit jadi dalam skala besar dan dalam waktu yang lebih cepat. Keberadaan pabrik 

kulit tersebut tentu saja mempengaruhi produksi kulit rakyat yang terdapat di 

Kampung Songoyudan.4 

 Seiring penerapan pemberian status Gemeente kepada kota Surabaya, 

banyak aktivitas perekonomian rakyat yang kemudian diambil alih oleh Gemeente 

Surabaya. Pasar-pasar yang semula dikelola oleh kampung, kemudian diambil alih 

pengelolaannya oleh Gemeente dengan membentuk Pasarbedrijf (Dinas Pasar). 

Aktivitas jagal hewan yang semula ditangani oleh penduduk kampung juga 

diambil alih oleh Gemeente dengan membangun slachthuis (Rumah Pemotongan 

Hewan). Salah satu alasan pembentukan slachthuis adalah agar kebersihan tempat 

pemotongan hewan bisa terjaga dan dagingnya bisa dikontrol dengan baik. 

Sejatinya dibalik alasan pengambilalihan kegiatan perekonomian dan industri 

rakyat oleh Gemeente, adalah alasan ekonomi, karena aktivitas tersebut bisa 

mendatangkan pemasukan uang yang besar bagi Gemeente yang sedang dituntut 

untuk mengelola keuangannya sendiri secara mandiri. Ketika pasar dan 

penjagalan  hewan dikelola oleh Gemeente, kedua lembaga tersebut mampu 

                                                           
4 Untuk penjelasan  mengenai industri di Surabaya dapat dilihat di  H.W. Dick, Surabaya 

City Of Work, (Ohio University Press, Athens (USA), Bab 5. 
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memberikan kontribusi finansial yang demikian besar kepada gemeente 

Surabaya.5  

 Pada tahun 1930 semua pasar yang ada di kota Surabaya yang berjumlah 

19 buah serta warung-warung di tepi jalan memberikan pemasukan keuangan 

sebesar ƒ 830.026,44. Sedangkan slachthuis per 1 Januari 1931 memberikan 

penghasilan bagi Gemeente sebesar ƒ 354.227,43. Pengambilalihan penjagalan 

hewan dengan sendirinya telah mematikan aktivitas pemotongan hewan yang 

dilakukan oleh penduduk, walaupun kematian aktivitas tersebut tidak dengan 

sendirinya menghilangkan nama Kampung Jagalan.6 

 Jauh sebelum orang-orang Eropa menduduki kota Surabaya, dinamika 

ekonomi kota ini telah digerakkan oleh sektor industri rumah tangga yang 

diselenggarakan secara mandiri oleh rakyat. Beberapa nama kampung yang unik 

di kota Surabaya sebagian terkait erat dengan profesi masyarakat setempat, yang 

salah satunya berkaitan dengan aktivitas industri rumah tangga. Lahirnya nama-

nama kampung tersebut berhubungan dengan kebiasaan orang Jawa yang dengan 

gampang menamai suatu tempat dengan menggunakan nama orang, nama pohon, 

nama kejadian, atau nama aktivitas yang melekat dengan kampung yang 

dimaksud. Von Faber mencatat profesi rakyat, sebagian besar terkait erat dengan 

industri rumah tangga, yang identik dengan kampung-kampung di kota Surabaya 

sebagai berikut: 

                                                           
 5 Sebelum diberlakukannya UU Desentralisasi, anggaran setiap kota masih ditentukan 
oleh Pemerintah pusat Kolonial. Namun ketika UU tersebut diberlakukan, setiap dewan kota 
dituntut mandiri dalam mengatur anggaran keuangan masing-masing. Oleh karena itu, sejumlah 
sektor yang strategis dan mampu memberikan pendapatan, harus dikuasai oleh Gemeente. Ibid., 
 

6 Ibid , dalam Verslag van den toestand der Gemeente Soerabaja over 1930, hlm. 63. 
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Tabel 6 

Profesi Rakyat di Kota Surabaya Akhir Abad ke-19dan awal abad ke-20
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber: Statistiek Der Gemeentelijke Arbeidsbemiddeling te Soerabaja Jaaroverzicht 1930 
                                                           

 7 Soerabaia Bureau van Statistiek, Statistiek Der Gemeentelijke Arbeidsbemiddeling te 
Soerabaja Jaaroverzicht, 1930, (Soerabaia:’S-Gravenhage Martinus Nijhoff,1930),. Diterbitkan 
oleh ANRI, Jakarta.  
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 Berdasarkan tabel di atas, ada sejumlah gambaran penting yang dapat kita 

ketahui mengenai perkembangan kota Surabaya pada pertengahan abad ke-20, dan 

keterkaitannya dengan para migran dari Madura. Pertama, jumlah profesi yang 

ada telah beragam jenis dan tugasnya yang menunjukkan bahwa telah ada 

lembaga, kantor, instansi, usaha, dan pekerjaan swasta yang ada di Surabaya. Ini 

sebagai akibat dari diberlakukannya UU Desentralisasi, sehingga peranan 

gemeente semakin besar, dan berdampak pada aneka profesi yang dibutuhkan.8 

Kedua, telah ada pembagian keahlian (skill) para pekerja menjadi 3 macam yaitu: 

tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Ini 

mengindikasikan bahwa pada masa itu, sistem pendidikan telah berjalan sesuai 

dengan kurikulum penjurusan, sehingga menghasilkan lulusan yang sesuai dengan 

keahlian yang dibutuhkan.9 Ketiga, terdapat beberapa profesi di luar pencatatan, 

dan dimasukkan kedalam  dua jenis, yaitu: dan lain-lain, dan profesi di luar 

pencatatan. Profesi jenis ini bukannya tidak ada pelakunya, melainkan tidak 

tercatat sebagai profesi yang lazim pada masa itu. Salah satu pekerjaan yang 

tergolong profesi ini adalah pemulung, kuli angkut, tukang becak, dan sebagainya 

                                                           
 8 UU Desentralisasi selain berakibat kepada otonomi setiap kota, juga berdampak pada 
perkembangan industri, sebagai akibat dari kebebasan penanaman modal dan usaha. Pembukaan 
industri ini pada akhirnya   juga membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar dengan keahlian 
yang beragam. William H, Frederick, Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya 
Revolusi Indonesia, Surabaya 1926-1946, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm.3 
 

 9 Adanya lulusan pendidikan yang digunakan sebagai syarat untuk mencari pekerjaan, 
memberikan gambaran kepada kita bahwa penerapan politik etis telah berlangsung, dengan salah 
satu programnya ialah edukasi (pendidikan). Meskipun mengalami penyimpangan dalam 
penerapannya, yakni edukasi diperuntukkan untuk memenuhi pekerja yang bisa membaca-menulis 
saja, namun tetap berperan penting dalam proses pembangunan intelketual masyrakat. M.C. 
Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press,1991), hlm. 321. 
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(golongan informal).10 Berapa jumlah penyerapan sumber tenaga kerja pada masa 

itu dapat ditemukan pada sejumlah sumber kolonial yang menyebutkan tentang 

jumlah permintaan tenaga kerja dari perusahaan, Personal (Majikan) yang tercatat 

di Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya Tahun 1930.11   

Berdasarkan tabel-tabel tersebut, dapat kita amati bahwa telah ada upaya 

sisteatis dari pemerintah kota untuk mengatasi masalah tenaga kerja. ada beberapa 

poin penting yang dapat kita amati dari tabel mengenai Jumlah Pencari Kerja 

Terdaftar dan Tak Terdaftar Pada Kantor Ketenagakerjaan Kota Surabaya 

Berdasarkan Kebangsaan dan / atau, Gender dan Pekerjaan  Tahun 1930,12 yaitu: 

pertama, profesi dengan jumlah terdaftar paling banyak ialah pramuniaga dan 

penulis yang berjumlah 1026 orang, diikuti sektor informal (diversen) yang 

berjumlah 700 orang, dan peringkat ketiga adalah profesi mantri dan kesehatan 

dengan jumlah 542 orang.  Hal ini mengindikasikan bahwa profesi juru tulis dan 

pramuniaga menjadi profesi yang paling banyak jumlah pekerjanya. Ini sekaligus 

menunjukkan bahwa pada pertengahan abad ke-20, perkembangan sektor industri 

dan perdagangan di Surabaya sedang tumbuh pesat, dan membutuhkan juru tulis 

dan pramuniaga yang handal. kedua, jumlah pekerja beru yang mendaftar dan 

dibutuhkan oleh sejumlah unit usaha di Surabaya, masih menjadi milik profesi 

                                                           
 10 Golongan informal pada dasarnya merujuk kepada  (i) pekerjaan penduduk yang tidak 
tercatat resmi pada laporan Pemerintah Kolonial, (ii) jenis kegiatan penduduk di luar kebiasaan 
umum yang berlaku. John Ingelson, Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruih, Sarekat Kerja 
dan Perkotaan Pada Masa Kolonial. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2004). 
 

 11 Lihat tabel 6 tentang Soerabaia Bureau van Statistiek, Statistiek Der Gemeentelijke 
Arbeidsbemiddeling te Soerabaja Jaaroverzicht, 1930, (Soerabaia:’S-Gravenhage Martinus 
Nijhoff,1930), Diterbitkan oleh ANRI, Jakarta.   

 
 12 Lihat tabel 6 Soerabaia Bureau van Statistiek, Statistiek Der Gemeentelijke 

Arbeidsbemiddeling te Soerabaja Jaaroverzicht, 1930, (Soerabaia:’S-Gravenhage Martinus 
Nijhoff,1930), Diterbitkan oleh ANRI, Jakarta.   
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pramuniaga dan juru tulis dengan jumlah peminat, 637 orang, diikuti pada 

peringkat kedua dan ketiga untuk profesi sektor informal dengan jumlah 440 

0rang, dan profesi mantri dan kesehatan dengan jumlah pendaftar baru 341 

orang.13 

Penjelasan ini memberikan gambaran kepada kita mengenai kondisi 

Surabaya dan para migran Madura khususnya. Surabaya sebagai kota yang 

mendapatkan otonomi pada awal abad ke 20, tengah tuimbuh menjadi pusat 

pemerintahan dan ekonomi. Maka, sektor industri dan perdagangan menjadi 

tumpuan kegiatan ekonomi yang utama. Pramuniaga dan juru tulis adalah jenis 

profesi yang kegiatannya adalah sebagai pelayan toko, dan sebagai orang yang 

bergerak pada bagian administrasi (kegiatan tulis menulis). Pada data tabel 

tentang jumlah tenaga kerja yang tercatat pada dinas ketenagkerjaan Kota 

Surabaya, profesi ini menempati jumlah pelaku terbesar yaitu 1026 orang. 

Meskpiun bersifat gabungan antar dua jenis profesi, namun dua macam profesi ini 

tetap menjelaskan bagaimana perkembangan Surabaya yang pesat pada abad ke 

20. Jumlah ini ternyata masih diikuti dengan penambahan pendaftar baru sejumlah 

637 orang, sehingga selisih antara jumlah lama yang terdaftar, dengan jumlah 

baru sebesar 389 orang. Jumlah ini masih terhitung jumlah yang besar, sehingga 

masih patut dipertanyakan apakah jumlah yang tersisa tersebut tidak tertampung 

pada profesi pramuniaga dan juru tulis, dan terpaksa bekerja pada sektor 

lainnya.14 

                                                           
 13 Ibid. Lihat tabel 6. 
 
 14 Perkembangan  profesi sebagai juru tulis tidak lepas dari penerapan politik etis: 
edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Pada awalnya edukasi hanya ditujukan untuk memenuhi 
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 Perkembangan yang paling penting lainnya ialah jumlah terdaftar awal 

profesi mantri dan kesehatan dengan jumlah 542 orang. Jumlah ini cukup besar 

dan dipandang perlu mengingat sebagai kota yang menjadi pusat pemerintahan 

dan ekonomi, bidang kesehatan adalah salah satu hal yang perlu mendapat 

perhatian dan prioritas. Oleh karena itu, diperlukan mantri dan perugas kesehatan 

dalam jumlah besar, untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan.15 Jumlah 

pendaftar baru pada profesi ini juga cukup besar yakni 341 orang, sehingga selisih 

antara jumlah pendaftar lama dengan yang baru sebesar 201 orang. 

Data Penting lain berkaitan tenaga kerja adalah tabel mengenai 

penempatanjumlah tenaga kerja oleh perusahaan yang tidak dapat dipenuhi oleh 

Dinas Ketenagakerjaan Surabaya tahun 1930.16 Pada tabel bisa kita amati bahwa 

peringkat pertama penempatan tenaga kerja dalam jumlah besar masih dipegang 

oleh profesi pramuniaga dan juru tulis, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 254 

orang, disusul sektor informal dengan tenaga kerja 206 orang, dan profesi mantri 

tenaga kesehatan sebanyak 159 orang. Ada beberapa hal yang kita cermati 

pertama, jumlah penempatan ini menunjukkan kepada kita bahwa jumlah 

pendaftar baru tenaga kerja pada profesi tersebut telah berhasil dijalankan. Profesi 

pramuniaga dan juru tulis misalnya, ada penambahan sejumlah 637 orang. Dari 

                                                                                                                                                               
kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah besar yang mempunyai kemampuan baca tulis, namun 
berupah rendah. Juru tulis adalah salah satu hasil dari kebijakan tersebut, sehingga menghasilkan 
lulusan yang mampu bekerja pada instansi tertentu. M.C, Ricklefs,loc.cit.  
 
 15  Pada awal abad ke 20, terdapat sejumlah masalah kesehatan  di Surabaya, semisal 
wabah pes yang  mengakibatkan angka kematian penduduk yang cukup tinggi pada tahun 1913. 
Untuk mengatasi masalah ini maka dibutuhkan mantri dan tenaga kesehatan dalam jumlah besar. 
Purnawan Basundoro, Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960 an, 
(Jakarta: Margin Kiri, 2010), hlm. 38-40. 
 
 16 Soerabaja Bureau van Statistiek, Statistiek der Gemeentelijke Arbeidsbemiddeling te 
Soerbaja Jaaroverzicht 1930, (Soerabaja: ‘S-Gravenhage Martinus Nijhoff, 1930).  Lihat tabel 6. 
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jumlah pendaftar baru ini, 254 orang, yang belum berhasil ditempatkan pada pos 

masing-masing, untuk profesi pramuniaga dan juru tulis berarti 637-254, berarti 

masih ada sisa 384 orang yang belum berhasil ditempatkan. profesi lain semacam 

mantri dan tenaga kesehatan, sebanyak 182 orang yang belum ditempatkan (341-

159). Kedua, sektor informal masih menjadi angka kedua penempatan tenaga 

kerja dengan sejumlah 240 orang. Angka yang cukup tinggi apalagi sektor 

informal merupakan sektor penting yang banyak dilupakan.  

Berdasarkan data dari kedua tabel di atas, gambaran umum berkaitan 

dengan etnis Madura yang melakukan migrasi ke Surabaya adalah sebagai 

berikut: pertama, Orang Madura sebagai pendatang (migran) di Surabaya, 

membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup mengingat alasan mereka 

melakukan migrasi, untuk memperbaiki hidup. Masalah yang kemudian timbul 

adalah profesi yang berkembang di Surabaya mensyaratkan bahwa pelakunya, 

harus mempunyai keahlian tertentu yang sesuai dengan profesi yang diimginkan. 

Jika kita amati tabel di atas, 44 jenis profesi yang berkembang di Surabaya, 

semuanya membutuhkan keahlian dan pendidikan yang jelas, sedangkan profesi di 

luar yang tercatat pada dinas tenaga kerja kota Surabaya (dan lain-lain), termasuk 

sektor informal yang tidak mensyaratkan keahlian tertetu kepada para 

pelakunya.17 Keahlian tersebut tidak dimiliki oleh orang Madura, sehingga  

mereka tidak memliki kesempatan untuk bergerak pada profesi tersebut. Terdapat 

                                                           
 17 Pada tabel dapat kita amati bahwa pembantu rumah tangga dan pengasuh balita, bukan 
termasuk sektor informal karena tercatat secara resmi pada Dinas Ketenagakerjaan kota Surabaya. 
Ini menunjukkan bahwa profesi maid ( pembantu rumah tangga) dan pengasuh balita, sudah 
dianggap profesi yang legal dan lazim dilakukan pada masa tersebut. 
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sejumlah faktor yang menyebabkan orang Madura tidak dapat masuk ke sektor 

tersebut: 

1. Pendidikan yang layak menjadi sarat penting peningkatan kualitas individu 

khususnya untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik. Etnis 

Madura belum banyak mendapatkan kesempatan tersebut, karena kualitas  

pendidikan disana masih terdabatas. Sebagai Gambaran, H.I.S (Holland 

Inlandsche School) hanya terdapat di kota –kota besar seperti  Bangkalan, 

Sampang, Pamekasan dan Sumenep Sedangkan E.L.S (Europesache 

Larger School) hanya terdapat di Pamekasan, Sumenep dan Bangkalan. 

Kondisi ini tidak memadai sebagai sarana pendidikan bagi etnis Madura.18 

2. Alasan terbesar penduduk bermigrasi adalah perbaikan hidup, karena 

daerah asal mereka tidak mampu membrikan kesempatan itu. Tuntutan itu 

memberikan tekanan agar mereka melakukan pekerjaan apa saja selama 

halal agar bisa bertahan hidup (survival).19 Maka sektor informal dipilih 

oleh etnis Madura sebagai profesi setelah melakukan migran, karena 

sektor ini tidak membutuhkan skill (keahlian) khusus, sehingga cocok 

dilakukan oleh etnis Madura. 

 

B. Sektor Informal di Surabaya 

                                                           
 

18
 Memorie van Overgave der Residentie Madoera 1909, (Ondernemingen van 

Landbouw) ANRI, hlm. 13  
 
 19  Hal ini didukung dengan alasan filosofis oreng Madure ta’ tako’ mateh, tapi tako’ 
kalaparan (orang Madura tidak takut kematian, tapi takut akan kelaparan). Ini menjadi landasan 
filosofis penting bahwa orang Madura merupakan pekerja ulet dan tidak sungkan membanting 
tulang mencari kerja. Ahmad Mien Rifai, Manusia Madura, (Yogyakarta: Pilar Media,2007), hlm. 
367. 
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 Surabaya pada awal abad ke 20 mengalami gejala ekonomi kapitalis, 

dengan dukungan kebijakan Pemerintah Kolonial yang menempatkan Surabaya 

sebagai pusat ekonomi dan politik. Perkembangan ekonomi Surabaya yang mulai 

meretas kepada pola industri, sehingga bersifat rasional, padat modal, ditentukan 

oleh kekuatan pasar, dan terkadang menggantungkan pada berbagai peraturan 

pemerintah dalam beroperasi. Karena bersifat padat modal faktor tenaga kerja 

merupakan komoditas untuk disewa/digaji oleh perusahaan yang sangat 

dipengaruhi oleh perubahan skala organisasi, menggunakan metode mekanisasi, 

dan produk didasarkan pada permintaan pasar.20 
.  
 Mengingat pentingnya tenaga kerja, maka usaha untuk merekrut pekerja 

baru juga melibatkan para perusahaan, dan Dinas Ketenagakerjaan kota Surabaya. 

Pada tabel mengenai Jumlah Permintaan Pekerja dari Pengusaha yang Tidak Bisa 

Dipenuhi Oleh Kantor Ketenagakerjaan Kota di Surabaya Pada Tahun 1930 

Berdasarkan Kebangsaan dan / atau Negara Asal, Gender dan Kelompok 

Pekerja.21 Berdasarkan tabel tersebut, bisa kita amati bahwa para pengusaha mulai 

terlibat dalam usaha memenuhi tenaga kerja yang berkualitas. Pekerjaan yang 

paling banyak tidak bisa dipenuhi adalah Pembantu Rumah Tangga dan Penjahit 

Baju dan Topi, keduanya merupakan pekerjaan dengan permintaan paling tinggi, 

namun tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, sehingga para pencari kerja 

untuk kedua profesi di atas gagal. Ada dua hal yang bisa kita amati dalam melihat 

                                                           
 20  Padang Rihim Siregar, Profil Sektor Informal, Jurnal Departemen Sosiologi Fakultas 
Ilmu Sosial Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2011 
 
 21  Soerabaja Bureau van Statistiek, Statistiek der Gemeentelijke Arbeidsbemiddeling te 
Soerbaja Jaaroverzicht 1930, (Soerabaja: ‘S-Gravenhage Martinus Nijhoff, 1930), lihat tabel 6. 
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data ini: pertama, profesi pembantu rumah tangga dan penjahit baju merupakan 

pekerjaan yang dibutuhkan dalam jumlah besar, namuin pelamar yang ada tidak 

bisa memenuhi syarat untuk diterima. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut 

membutuhkan skill tertentu, namun para pelamar yang ada tidak berhasil 

memenuhi syarat. 22 Penjelasan tabel lebih lanjut mengungkap bahwa sebagian 

pelamar yang tidak memenuhi syarat, bukan semata-mata minimnya skill dan 

pengetahuan yang memadai, namun juga karena tuntutan dari majikan juga tinggi. 

Kedua, perkembangan Surabaya yang pesat menuntut adanya spesifikasi 

pekerjaan dengan sejumlah syarat. Selain itu, diduga telah berkembang industri 

konveksi dan penyedia jasa pembantu rumah tangga yang legal dan terdaftar pada 

Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya. 

 Perkembangan Kota Surabaya pada pertengahan abad ke 20 yang 

menuntut setiap pelamar kerja wajib mempunyai keahlian tertentu, membuat 

sebagain dari mereka yang tidak memenuhi kualifikasi pekerjaan, memilih sektor 

informal sebagai lahan mata pencaharian. Berdasarkan tabel Jumlah Pencari Kerja 

Terdaftar Pada Kantor Ketenagakerjaan Kota Surabaya berdasarkan Negara, 

Gender, dan Jenis Pekerjaan Pada Tahun 1930, akan kita dapati bahwa dari 44 

jenis pekerjaan, sektor informal (diversen), menjadi profesi no dua yang paling 

banyak dicari para pencari kerja. Ini hal yang menarik mengingat kata ‘diversen’ 

dalam Bahasa Belanda bisa bermakna: dan lain-lain, beragam, sehingga 

terjemahan bebasnya menjadi profesi lain-lain di luar yang tercatat pada Dinas 

Ketenagakerjaan kota Surabaya.  
                                                           
 22 Dalam tabel memang disebutkan bahwa tidak terisinya sebagian aplikasi adalah  karena 
kelompok profesional yang mengasai skill masih belum ada, dan pelamar yang masuk rata-rata 
masih belum memenuhi syarat, kurangnya pengetahuan. dan tuntutan majikan Ibid.,  
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Sektor informal yang berjumlah cukup besar menunjukkan bahwa sektor 

ini berperan penting terhadap perekonomian Surabaya, namun karena dianggap 

hanya profesi tidak tercatat, dan dikerjakan oleh orang yang tidak terdidik dan 

tidak terlatih, mereka nyaris terlupakan. Jumlah orang pribumi yang bekerja pada 

sektor ini juga paling besar jumlahnya, daripada yang terdaftar pada profesi yang 

lain, sehingga boleh dikatakan bahwa profesi ini dijalankan oleh orang pribumi. 

Orang pribumi di Surabaya, terdiri atas beragam suku bangsa, termasuk 

diantaranya orang Madura. Mereka sebenarnya merupakan jumlah penduduk 

terbesar, namun juga mengalami diskriminasi oleh Pemerintah Kolonial.23 

Berdasarkan tabel kita tahu bahwa jumlah penduduk pribumi paling banyak 

terdaftar bekerja pada sektor informa, maka dapat kita gambarkan bahwa orang 

Madura sebagai pendatang (migran) di Surabaya, juga menjalankan profesi ini, 

kesimpulan ini didasarkan pada poin-poin sebagai berikut:  

1. Sektor informal pada dasarnya adalah jenis pekerjaan yang dikerjakan 

tanpa manejemen yang jelas, sehingga pekerjanya bergerak secara bebas 

dan mandiri, tanpa bergantung kepada suatu sistem yang baku. Contoh 

pekerjaan sektor informal, adalah: pemulung, tukang becak,  kuli angkut, 

tukang cukur, dsb. Karena sebagian besar pekerjaaanya mengandalkan 

fisik, penduduk pribumi yang paling berpeluang besar adalah etnis 

                                                           
 23 Diskriminasi semacam penduduk pribumi ini diterapkan pada berbagai bidang, semisal: 
tempat tinggal, fasilitas,dsb. M.C. Riklefs,op.cit., hlm 333. 
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Madura, sebab banyak diantara mereka tidak terlalu memilih dalam 

pekerjaan.24 

2. Kebanyakan jenis pekerjaan pada sektor informal tidak terlalu 

membutuhkan keahlian (skill) khusus maupun pendidikan khusus, sehinga 

bagi orang Madura yang berpendidikan rendah, merupakan pilihan yang 

sesuai bagi perbaikan nasib mereka. 

 Jenis profesi yang berkembang pada sektor informal ialah jenis profesi 

dengan ciri-ciri sebagai berikut: (i) mengandalkan kekuatan fisik, (ii) tidak 

membutuhkan skill khusus, dan (iii) tidak tercatat pada laporan pemerintah. 

Contoh yang bisa kita amati ialah: kuli, pemulung, tukang Becak, tukang cukur 

rambut. Indikasi bahwa pekerjaan tersebut dilakukan oleh etnis Madura bisa kita 

amati pada sejumlah laporan Pemerintah Kolonial, cara pandang orang Madura 

akan pekerjaan, yang mengatakan bahwa tidak takut melakukan pekerjaan apapun 

asal tidak kelaparan, dan keahlian mereka yang minim akan profesi yang tersedia 

di Surabaya, membuat mereka memilih sektor informal untuk mendpatkan 

penghasilan dan memperbaiki kehidupan, seperti yang mereka cita-citakan pada 

waktu meninggalkan pulau Madura. Lambat Laun seiring dengan datangnya para 

migran baru dari Madura, sektor informal mulai menjadi kebiasaan orang Madura, 

sehingga kita beranggapan hanya pada sektor itulah orang Madura berusaha, 

dengan mengabaikan peranan lain orang Madura pada sektor lainnya. Berikut 

                                                           
 24  Banyak orang Madura yang melakukan migrasi ke Surabaya, melakukan kegiatan 

ekonomi informal.Mereka cukup banyak mendominasi sektor ini, karena adanya kesadaran bahwa 
sebagai migran mereka harus berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk 
memenuhi pendapatan. Warsono, Startegi Adaptif Imigran Madura di Surabaya Khususnya Bagi 
Golongan Kenek, (Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992), hlm 33-34. 
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akan ditampilkan sejumlah bukti sektor informal yang berkembang di Surabaya 

pada masa kolonial, dan dilakukan oleh orang Madura: 

 

Gambar 1. 

Tukang Cukur Madura di Surabaya Tahun 1911 

Sumber: www.kitlv.nl 1:37:25 AM 

 Bagi sebagian orang, urusan memotong rambut cukup dilakukan di sebuah 

salon yang dilayani oleh kapster handal. Namun bagi mereka yang berada pada 

tataran ekonomi menengah ke bawah, ada sejumlah kendala yang menghalangi 

mereka untuk ke tempat semacam itu. Disinilah tukang cukur pribumi muncul 

untuk mengatasi kesulitan tersebut. Tukang cukur dikatakan sebagai profesi sektor 

informal karena tidak tercatat secara jelas pada laporan pemerintah, tidak 

mempunyai lahan kerja permanen, dan tidak terlalu membutuhkan kemampuan 

khusus untuk melakukannya. Indikasi profesi ini dilakukan oleh orang Madura, 
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karena dengan persyaratan yang mudah dan tuntutan untuk mendapat pekerjaan, 

membuat profsi ini menjadi pilihan bagi sebagaian orang Madura.25  

Gambar 2. 

Tukang Sate di Sebuah Pasar Surabaya 1930 

Sumber: www.kitlv.nl 1:54:31 AM 

 Profesi sektor informal lainnya ialah pedagang kecil seperti penjual 

makanan. Dalam hal ini orang Madura memiliki beberapa kekayaan kuliner yang 

mempunyai keunikan dan cita rasa yang berbeda daripada makanan sejenis lain, 

sehingga menjadi keunggulan bagi mereka dalam memasarkannya. Karena modal 

yang terbatas, maka pemasaran hanya dilakukan dalam usaha skala kecil, baik di 

pasar tradisional, maupun dengan cara keliling kampung di kota Surabaya. 

Berdagang sate dipilih sebagai profesi oleh orang Madura karena mereka tahu 
                                                           
 25 Indikasi ini juga sesuai dengan  prinsip orang Madura bahwa melakukan pekerjaan 
apapun selama halal dan menghasilkan uang, sekalipun dipandang sebelah mata oleh orang lain. 
Sejumlah foto dari KITLV bahkan mengatakan bahwa judul foto tersebut adalah tukang cukur 
Madura 1911. 
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persis komposisi bahan yang tepat dalam pembuatannya,selain itu modal yang 

dibutuhkan tidak terlalu besar, sehingga cocok dilakukan oleh para perantau 

Madura di Surabaya.26 

Gambar 3 

Berdagang Buah yang Dilakukan Oleh Orang Madura 1920 

 Sumber: www.djawatempoedoeloe.multiply.com 2:46:51 AM 

 Selain menjual sate, orang Madura juga berjualalan buah pada pasar 

tradisional di berbagai kawasan pasar Surabaya. Meskipun berdagang, usaha yang 

mereka lakukan masih dalam skala kecil, dan dapat dikatagorikan sebagai sektor 

                                                           
 26 Berdagang sate secara sederhana hanya membutuhkan tempat pembakaran, arang, 
daging yang telah ditususk oleh lidi, dan wadah bumbu sebagai pelengkap penyajian.  Modal yang 
dibutuhkan tidak terlalu besar, dan dapat dilakukan secara patungan, biasanya oleh satu keluarga, 
maupun tetangga dekat. Bagi sebagian perantau, salah satu cara menjaga hubungan dengan daerah 
asal,. ialah melestarikan budaya asal ditempat baru, salah satunya melalui kuilner. Naim 
Mochtar.“Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau” (Yogyakarta : Gadjah Mada University 
Press 1984) 
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informal, karena jenis usaha mereka belum tercatat secara detail khususnya 

laporan pemerintah kolonial, sehingga masih dikatakan yang termarginalkan. 

Gambar 4. 

Kegiatan Penduduk di Pelabuhan Kalimas 1930 

Sumber: www.kitlv.nl 2:42:59 AM 

 Selain sebagai pedagang kecil dan usaha jasa potong rambut (tukang 

cukur), sektor informal lain yang tidak kalah penting ialah kuli angkut di sekitar 

Sungai Kalimas. Sebagai sebuah pelabuhan transit dari sungai ke Pelabuhan 

Tanjung  Perak, peranan kawasan Kalimas tidak bisa dipandang sebelah mata. 

Aktifitas bongkar muat barang berlangsung ramai, membutuhkan ‘lapangan kerja’ 

bau berupa kuli pengangkut barang, yang dibawa dari dan ke kapal yang singgah. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Migrasi Etnis Madura di Surabaya 
Tahun 1906-1942

RIDHO SETYO AJI

http://www.kitlv.nl/


91 
 

Kuli angkut ini dapat digolongkan sebagai profesi sektor informal karena selain 

tidak tercatat secara resmi pada laporan kolonial, keahlian yang dibutuhkan hanya 

sebatas keahlian fisik. Disinilah orang Madura berperan sebagai pelaku kuli 

angkut di kawasan Kalimas. Selain karena pertimbangan fisik dan keahlian yang 

tidak membutuhkan persyaratan khusus, alasan lain mengapa orang Madura cukup 

banyak yang menarik nafkah menjadi kuli angkut Kalimas karena geografis yang 

dekat, sehingga terkadang mereka dapat melakukan migrasi model nglaju, dengan 

cara pagi berangkat dari Madura ke Surabaya, dan kembali ke Madura pada 

petang hari.27 

 

 

                                                           
27 Selain nglaju, terkadang para migran Madura yang berprofesi sebagai kuli angkut 

tersebut juga ditempatkan pada relasi, kerabat, maupun tempat-tempat tertentu di sekitar lokasi 
kerja. John Ingelson, Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Kerja dan Perkotaan 
Masa Kolonial, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2004), hlm. 4 
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