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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

Kondisi umum pulau Madura yang menyebabkan masyarakatnya 

melakukan migrasi adalah sebagai berikut Kondisi tanah di Madura kurang subur 

untuk mendukung pertanian, dikarenakan jenis tanahnya yang tersusun atas 

batuan kapur, dan minimnya curah hujan. Padahal sebagian besar penduduk 

Madura berprofesi pada bidang agraris, semisal petani dan peternak,karena 

dukungan lahan yang minim, membuat migrasi ke luar Madura adalah pilihan 

terbaik bagi mereka. Kesempatan ekonomi penduduk Madura juga terbilang tidak 

berkembang, karena hasil bumi, dan komoditas perdagangan yang mereka 

hasilkan tidak mampu memberikan hasil maksimal. Garam misalnya, meskipun 

penghasil terbesarnya adalah pulau Madura, namun penduduk yang menekuninya 

tidak mendapatkan perbaikan nasib, sehingga migrasi ke luar Madura adalah 

pilihan bagi mereka untuk memperbaiki ekonomi (nasib). Rendahnya fasilitas 

yang tersedia di Madura khususnya kesehatan membuat sejumlah epidemi 

penyakit menjadi ancaman serius bagi penduduk. Rumah sakit dan tenaga medis 

hanya tersedia di kota-kota saja, dan tidak menjangkau pelosok Madura. Selain 

kesehatan, minimnya pendidikan yang tersedia bagi penduduk tutut mendorong 

mereka untuk melakukan migrasi, mencari tempat baru yang bisa memberikan 

harapan lebih baik, khususnya pada bidang pendidikan. 

 Alasan penduduk Madura lebih memilih bermigrasi ke kota Surabaya 

daripada kota lainnya, ialah sebagai berikut: Secara geografis kota Surabaya 
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relatif mudah dijangkau dari wilayah Madura dibandingkan wilayah lainnya. 

Selain itu akses menuju ke Suarabaya juga mudah dengan menggunakan jalur 

laut, dengan jarak hanya 2,5 mil. Apalagi Surabaya pada saat itu merupakan salah 

satu kota pelabuhan yang ramai akan perdagangan. Petimbangan memilih 

Surabaya juga didukung oleh tradisi toron penduduk Madura, yang mengharuskan 

mereka untuk kembali ke Madura khususnya pada hari raya haji (Idul Adha), 

sehingga dengan memilih Surabaya sebagai tempat tujuan migrasi, biaya untuk 

kembali ke kampung halaman dan kembali ke Surabaya dapat dihemat. Surabaya 

sendiri berkembang menjadi pusat ekonomi dan politik Pemerintah Kolonial 

Belanda pada awal abad ke 20, sehingga memiliki fasilitas, gedung perkantoran, 

pasar, pelabuhan, yang menjadi magnet bagi kaum pendatang dengan harapan 

mereka mampu mendapat pekerjaan yang layak di Surabaya.  

Setelah bermigrasi ke Surabaya, orang Madura rata-rata lebih 

terbedayakan di sektor informal karena beberapa sebab diantaranya: Profesi 

informal tidak memerlukan syarat yang tinggi untuk melakukannya, skil dan 

kemampuan tidak memerlukan keahlian khusus. Rata-rata migran Madura di 

Surabaya berpendidikan yang rendah, sehingga sulit kemungkinan untuk masuk 

kedalam sektor formal yang membutuhkan syarat yang tinggi. Pola pikir orang 

Madura yang menekankan untuk tidak mencari pekerjaan dengan memilih-milih 

selama halal dan mampu menghasilkan pendapatan. Itulah mengapa sektor 

informal yang dipandang rendah dan tidak prestice tetap menjadi lahan potensial 

bagi orang Madura. Sehingga mereka tetap menggeluti sektor informal tersebut. 
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Ketika orang Madura tidak sanggup untuk masuk ke dalam pekerjaan 

sektor formal yang ada di Surabaya. Mereka akhirnya memilih untuk 

menggunakan kemampuannya dalam bidang sektor informal yang hanya 

membutuhkan fisik dan tenaga nya. Orang Madura di Surabaya pada waktu itu 

sebagian bekerja sebagai pedagang buah dan sate di pasar, tukang cukur rambut 

keliling, buruh, dll. Dapat dilihat pekerjaan yang mereka pilih adalah pekerjaan 

yang tergolong mudah. Pekerjaan yang tidak membutuhkan tempat yang resmi, 

bekerja sesuai kehendak mereka dan tidak dikekang oleh peraturan pemerintah, 

bahkan mereka rela bekerja tidak sesuai dengan bidang mereka yang umumnya 

basic mata pencaharian orang Madura adalah bertani. Hal ini kemudian menjadi 

salah satu opsi yang baik bagi mereka yang datang ke Surabaya hanya 

bermodalkan tenaga/fisik yang tanpa disertai dengan pendidikan yang tinggi. 

Pada kenyataan nya orang Madura tidak dapat mewujudkan harapan 

mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus dan berkualitas bagi 

kelangsungan hidup mereka. Mereka malah sebagian besar terlempar dari sektor 

pekerjaan formal yang membutuhkan kriteria yang sangat tidak bisa dipenuhi oleh 

mereka. Mau tidak mau mereka harus mencari pekerjaan lain di tempat rantau, 

walaupun pekerjaan tersebut tidak sesuai bidang yang mereka punya. Dengan 

prinsip mereka yang tidak akan memilih-milih pekerjaan asalkan pekerjaan itu 

halal mereka tak sungkan untuk melakukan segala pekerjaan yang menghasilkan 

uang halal. Setidaknya mereka bermigrasi mendapatkan sesuatu yang mereka 

tidak dapatkan di pulau asal mereka yaitu Pulau Madura dan mendapatkan 

penghidupan yang lebih layak ditempat perantauan mereka di Surabaya.  
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