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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Daerah-daerah pesisir di wilayah Indonesia, seperti di Jawa Timur 

(Sumenep, Sampang, Pamekasan, Surabaya barat, Gresik, Sidoarjo,Tuban),  Jawa 

Tengah (Pati, Rembang, Jepara, Demak), Jawa Barat (Indramayu, Cirebon), Nusa 

Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan beberapa wilayah lainnya seperti di 

Sulawesi dan Aceh, rata – rata memanfaatkan air laut untuk memproduksi garam 

lokal. Tiap tahunnya, Indonesia mampu menghasilkan garam 1,2 juta ton. Madura 

(Sampang, Pamekasan, Sumenep), merupakan salah satu penghasil garam terbesar 

di Indonesia yang tiap tahunnya mampu menghasilkan garam lokal mencapai 900 

ribu ton per tahun. Sumenep, salah satu wilayah di Madura mampu memproduksi 

garam tiap tahunnya 119 ribu ton. oleh karena itu, kebutuhan garam nasional 

sebagian besar bergantung pada produksi garam di Pulau Madura. 

Pulau Madura adalah pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa 

Timur. Pulau yang besarnya kurang lebih 5.250 km
2
 mempunyai penduduk 

sebanyak kurang lebih 4 juta jiwa. Secara geografis, Madura merupakan daerah 

pesisir yang tanahnya kurang subur (Katalog BPS, 2011). Dalam aspek ekonomi, 

hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat Madura untuk memproduksi garam dari air 

laut yang melimpah. Sejak zaman kolonial Belanda, Madura telah menjadi 

penghasil garam dan sebagian besar wilayah Madura memproduksi 50% garam 

untuk kebutuhan dalam negeri. Luas lahan pembuatan garam di Madura adalah 

15.347 Ha dengan pembagian Sumenep 10.067 Ha, Pemekasan 3.075 Ha, 
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Sampang 2.205 Ha. Luas area yang dikelola oleh PT Garam hanya 5.116 Ha yang 

seluruhnya berada di pulau Madura yaitu di Sumenep 3.163 Ha, Pemekasan 907 

Ha dan di Sampang 1.046 Ha. Oleh karena itulah Madura juga dikenal sebagai 

Pulau Garam. Salah satu kabupaten di Madura, yaitu Sumenep adalah penghasil 

garam di pulau ini. Luas lahan di kabupaten Sumenep untuk menggarap garam 

rakyat mencapai 1.988,25 hektar, yang tersebar di 8 Kecamatan, yakni Kalianget, 

Saronggi, Pragaan, Giligenting, Talango, Gapura, Dungkek, dan Kecamatan Raas 

(Dinas Kelautan dan Perikanan). Sebagian besar masyarakat di Kabupaten 

Sumenep bermata pencaharian sebagai petani garam.  

Selain di Pulau Madura yang tergolong sebagai penghasil garam yang 

utama di Indonesia juga terdapat banyak petani garam yang bermukim di 

Surabaya, tepatnya di Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Di tempat inilah para 

buruh petani garam melakukan mata pencahariannya sehari-hari untuk 

menyambung kelangsungan hidupnya. 

 Seiring dengan jumlah penduduk Indonesia yang cenderung meningkat 

(tahun 2010 sebanyak 237.641.326 jiwa) dan tingkat kebutuhan yang bertambah, 

kebutuhan akan konsumsi garam pun juga meningkat sebagai konsumsi maupun 

sebagai bahan baku untuk industri. Hal ini ditandai dengan produksi garam lokal 

yang tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi garam tiap tahunnya. 

Ketidakseimbangan ini membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk 

mengimpor garam dari luar untuk memenuhi permintaan garam dalam negeri. 

Tentunya kebijakan ini tidak menyelesaikan masalah. Ada yang menjadi korban 

utama dan perlu perhatian lebih dari masalah ini, yaitu para petani garam. Dengan 

adanya kebijakan impor garam dari luar, hal ini membuat harga garam lokal jatuh 
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dan secara tidak langsung merugikan para petani garam. Mereka yang 

menggantungkan hidupnya dari produksi garam tentunya akan semakin kesulitan 

untuk hidup. Tidak terkecuali masyarakat di wilayah Sumenep, yang sebagian 

besar dari mereka adalah para petani garam. Kerugian yang diderita oleh para 

produsen dan para petani garam mencapai puluhan bahkan sampai ratusan juta. 

Tentunya hal ini mengubah kehidupan para petani garam dalam segi ekonomi. 

Perubahan dalam kehidupan ekonomi para petani ini memicu adanya suatu 

tindakan sebagai reaksi terhadap kebijakan pemerintah. 

Kebijakan impor garam yang dilakukan oleh Pemerintah berdampak buruk 

bagi para petani garam di seluruh Indonesia. Sebagai tindakan kurang puas dari 

kebijakan tersebut, petani garam melakukan aksi demo terhadap pemerintah 

lantaran tentang kebijakan pemerintah yang memilih impor dari luar daripada 

menggunakan garam lokal buatan petani garam Indonesia itu sendiri. 

Garam rakyat sebagai komoditas perdagangan dalam beberapa tahun 

terakhir ini menjadi isu strategis nasional yang sangat menarik banyak pihak baik 

pemerintah, pers, pelaku bisnis maupun akademisi. Hal itu antara lain terkait  

dengan tren impor garam yang terus meningkat yang meresahkan petani garam 

dan kurangnya keberpihakan pemerintahan pada komoditas garam rakyat.  

Sebagaimana diketahui, realisasi  impor garam konsumsi 99.754ton pada tahun 

2009, 597.583 ton pada tahun 2010, dan 923.756 ton pada tahun 2011;  sedangkan  

realisasi impor garam industri adalah1.636.699pada tahun 2009, 1.590.049 pada 

tahun 2010 dan 1.691.440 pada tahun  2011. 
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Dari data impor garam yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut hampir 

mengalami kenaikan jumlah impor garam setiap tahunnya. Pada puncaknya impor 

terbanyak dilakukan pada tahun 2011, bukan tidak mungkin setiap tahunnya bakal 

mengalami kenaikan jumlah kuota impor garam. Hal ini tentu akan sangat 

merugikan petani garam lokal Indonesia terutama dihadapkan tentang masalah 

impor garam yang dilakukan oleh Pemerintah. 

Di samping itu, selain adanya kebijakan Pemerintah dalam mengimpor 

gatam dari luar negeri juga sistem sistem penggarapan tambak garam di daerah 

Sumenerp yang hanya bisa digarap oleh buruh petani garam yang memiliki 

hubungan keluarga dan kerabat dengan pemilik tambak garam. Hal ini membuat 

buruh petani garam yang tidak memiliki hubungan keluarga dan kerabat 

meninggalkan daerah asalnya dan memilih Kecamatan Pakal, Surabaya ssebagai 

daerah tujuannya. 

Olehkarenaitudibutuhkanpenelitianlebihlanjutuntukmengetahuikehidupan 

para buruh petanigaram di Kecamatan Pakal, Kota Surabaya dalam lingkup 

ekonomi dan sosialnya. Selain itu juga mengetahui alasan yang kuat bagi buruh 

petani garam non Pakal meninggalkan daerah asalnya melakukan migrasi ke 

Kecamatan Pakal, Surabaya. 

 

1.2  Fokus Penelitian 

Pada latar belakang di atas telah dijelaskan mengenai latar belakang 

penelitian yang akan dilakukan. Fokus permasalahannya adalah sebagai berikut: 

1. Apa alasanyang membuat buruh petani garam non daerah Pakal bermigrasi 

ke Surabaya dan menjadi buruh petani garam di Pakal? 
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2. Bagaimanakesejahteraan sosialburuhpetanigaramdi Kecamatan Pakal, 

Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Dalam penelitian yang berjudul “Kehidupan Buruh Petani Garam Di 

Kecamatan Pakal, Kota Surabaya Pada Tahun 2015” terdapat tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan para buruh yang 

berdomisili non Pakal memilih menjadi buruh petani garam serta memahami 

kehidupan sosial maupun ekonomi para pemilik tambak garam dan para buruh 

petanigaram setelah adanya kebijakan pemerintah tentang impor garam. Selain itu 

untuk memahami dan menjelaskan kesejahteraan sosial para pemilik tambak 

garam dan para buruh petani garam dalam menyikapi kebijakan pemerintah 

tentang impor garam. 

  

1.4  ManfaatPenelitian 

 Sebagai refleksi penyadaran terhadap masyarakat umum untuk lebih kritis 

dalam memahami bagaimana fenomena kehidupan pemilik tambak garam dan 

buruh petani garam, juga terhadap pemerintah agar melihat apa yang dirasakan 

oleh masyarakat para pemilik tambak garam dan para buruh petani garam  

terutama ketika pemerintah akan atau telah menetapkan tentang adanya kebijakan 

impor garam. Serta merefleksikan kembali jati diri bangsa dan negara indonesia 

yang asalnya. 
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1.5  Kerangka Teori 

1.5.1  Teori Migrasi 

Migrasi merupakan satu dari tiga komponen dasar demografi selain 

fertilitas dan mortalitas. Ketiga komponen ini mempengaruhi dinamika 

kependudukan di suatu wilayah. Ada dua dimensi yang perlu ditinjau dalam 

menelaah masalah migrasi, yakni dimensi waktu dan dimensi wilayah. Namun 

masih belum ada kesepakatan pasti di antara para ahli dalam menentukan dimensi 

waktu dan wilayah dalam ber-migarsi tersebut. Lee (1976) dalam Purnamasari 

(2007) mendefinisikan bahwa migrasi adalah perubahan tempat tinggal 

secarapermanen atau semi permanen.Tidak ada pembatasan baik pada jarak 

perpindahan ataupun sifatnya. Demikian pula definisi migrasi oleh Tjiptoherijanto 

dalam Safrida (2008), diartikan sebagai perpindahan orang dari daerah asal ke 

daerah  tujuan. Tujuan utama migrasi adalah meningkatkan taraf hidup migran 

dan keluarganya, sehingga umumnya mereka mencari pekerjaan yang dapat 

memberikan pendapatan dan status sosial yang  lebih tinggi di daerah tujuan. 

Terkait teori ekonomi tentang migrasi, Todaro (1998) dalam Khotijah (2008) 

mendasarkan pemikirannya bahwa arus migrasi berlangsung sebagai akibat 

tanggapan terhadap adanya perbedaan pendapatan antara kota dan desa.   

Definisi BPS telah memberikan batasan wilayah dalam definisi  migrasi, 

yakni proses perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain melewati 

batas wilayah adaministrasi yang dapat berupa Desa/Kelurahan, Kecamatan, 

Kabupaten/Kota dan Provinsi. Sedangkan PBB dalam Rangkuti (2009) 

memberikan batasan migrasi sebagai bentuk dari mobilitas geografi(geographic 

mobility) atau mobilitas keruangan (spatial mobility) dari suatu unit geografi ke 
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unit geografi lainnya yang menyangkut perubahan tempat kediaman secara 

ermanen dari tempat asalatau keberangkatan, ke tempat tujuan atau tempat yang 

didatangi (United Nation: 1985).  

Mantra (2000) dalam Purnamasari (2007), menjelaskan bahwa migrasi  

adalah gerak penduduk yang  melintas batas wilayah asal menuju ke  wilayah  lain 

dengan niatan menetap di daerah tujuan. Sedangkan mobilitas penduduk non 

permanen adalah gerak penduduk dari suatuwilayah kewilayah lain dengan tidak  

ada niatan menetap di daerah tujuan. Mantra juga menyebutkan bahwa beberapa 

teori yang mengungkapkan mengapa orang melakukan mobilitas, diantaranya 

adalah teori kebutuhan dan stres. Setiap individu mempunyai beberapa macam 

kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis. Semakin besar kebutuhan 

tidak dapatterpenuhi, semakin besar stres yang dialami. Apabila stres sudah 

melebihi batas, maka seseorangakan berpindah ke  tempat lain yang  mempunyai 

nilai kefaedahan terhadap pemenuhan kebutuhannya. Perkembangan teori migrasi 

demikian dikenal dengan model stress-treshold atau place-utility 

Terkait hubungan migrasi dengan pembangunan, Soemardjan (1988) 

dalam Lubis (2003) menyatakan bahwa  perpindahan penduduk dari dan ke suatu 

tempat bukan berarti mengambil hak-hak yang dimiliki masyarakat setempat, 

namun merupakan suatu faktor penting bagikesejahteraan masyarakat setempat 

karena pada akhirnya turut mendukung jalannya pembangunan nasional. Hal ini 

tidak terlepas dari adanya pemanfaatan yang optimal terhadap sumber-sumber 

produksi yang dahulu belum tersentuh sepenuhnya  oleh masyarakat 

setempat.Dengan kedatangan penduduk pendatang, potensi-potensi tergali lebih 

dalam.  
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Ada banyak pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan untuk ber-

migrasi. Salah satu karakteristik yang menjadi dasar pertimbangan dalam ber-

migrasi adalah bentuk keluarga. O Stack (1991) dalam Rangkuti (2009) 

menyatakan bahwa keluarga inti, yakni yang terdiri dariayah, ibu dan anak, 

mempunyai peluang bermigrasi yang lebih tinggi daripada keluarga besar. Hal ini  

terkait dengan biaya migrasi yang harus dipertimbangkan. Lebih lanjut Rangkuti 

memakai pendapat Enhrenberg dan Smith (2002) yang menyatakan bahwa  

migrasi mahal. Hal ini terkait dengan waktu yang harus dihabiskan untuk mencari 

informasi tentang pekerjaan yanglain, dan yang paling sulit bagi pekerja untuk 

migrasi adalah meninggalkan keluarga dan teman-teman. Para migran yang sudah 

berkeluarga, di awal-awal kepergian cenderung akan bermigrasi sendiri dan 

meninggalkan keluarganya. Ketika pekerjaan sudah mulai mapan baru membawa 

serta keluarga inti untuk tinggal bersama.Hal ini dikarenakn tingginya biaya hidup 

di daerah tujuan bagi pekerja yang belum memiliki pekerjaan tetap. Keluarga ini 

akan melakukan upaya optimal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga 

tersebut. 

E.G Ravenstein (1885) yang juga didukung oleh Stephen Bourne (dalam 

Keban, 1994) berdasar pada perilaku orang yang bermigrasi besar-besaran di 

daerah pedesaan ke daerah perkotaan selama revolusi industri di Inggris 

mengemukakan hukum-hukum tentang migrasi (The Law of Migration). Pada 

perkembangannya hukum tersebut dikritik oleh N.A Humprey yang menyatakan 

bahwa migrasi tidak memiliki hukum sama sekali. Hukum migrasi yang 

dikemukakan oleh Ravenstein yakni ; 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

9 

SKRIPSI  KEHIDUPAN BURUH PETANI... PRIHANTONO P.P 

 Migrasi dan Jarak; banyak migran yang menempuh jarak dekat, migran 

yang menempuh jarak jauh ialah menuju pusat-pusat perdagangan dan 

industri 

 Migrasi Bertahap; perpindahan mengikuti arus migrasi yang terarah, 

mulai migrasi desa ke kota kecil kemudian berpindah kembali 

ke kota besar 

 Arus dan Arus Balik; setiap arus migrasi utama menimbulkan arus 

balik penggantiannya 

 Terdapat perbedaan-perbedaan antara desa dan kota mengenai 

kecenderungan migrasi (desa memiliki kecenderungan migrasi lebih 

besar dari pada kota) 

 Kebanyakan wanita lebih suka bermigrasi ke daerah-daerah yang dekat 

 teknologi dan migrasi; dengan makin pesatnya teknologi makin besar 

pula arus migrasi yang terjadi 

 motif ekonomi merupakan dorongan utama orang melakukan migrasi. 

Menurut Everett S.Lee ada empat faktor yang menyebabkan orang mengambil 

keputusan untuk melakukan migrasi, yaitu: 

 Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal 

 Faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan 

 Rintangan-rintangan yang menghambat 

 Faktor-faktor pribadi 

 

Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal misalnya, tanah yang subur, 

kekerabatan yang tinggi, adanya variasi pekerjaan non-tani, dan tersedianya 

fasilitas sosial yang lengkap akan menarik individu untuk tetap tinggal dan 

menetap di daerah asal. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya maka akan 

mendorong individu untuk meninggalkan daerah asalnya. Faktor- faktor yang 

terdapat di daerah tujuan seperti tersedianya variasi lapangan pekerjaan, fasilitas 

sosial lengkap, harapan mendapat upah tinggi akan menjadi penarik individu dari 
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desa/luar daerah. Rintangan-rintangan antara adalah mengenai jarak, biaya 

perjalanan, medan yang ditempuh, dan lama waktu perjalanan yang ditempuh. 

Walaupun rintangan antara dalam hal ini jarak selalu ada, tetapi tidak selalu 

menjadi faktor penghalang. Rintangan-rintangan tersebut mempunyai pengaruh 

yang berbeda-beda pada masing-masing individu. Faktor pribadilah yang 

mempunyai peranan terbesar orang melakukan migrasi karena pada akhirnya 

keputusan seseorang untuk bermigrasi kembali pada respon seseorang. Menurut 

Lee di setiap daerah banyak terdapat faktor yang mempengaruhi seseorang untuk 

menetap atau menarik orang untuk pindah ke daerah tersebut, serta ada pula faktor 

lain yang memaksa mereka meninggalkan daerah itu. Seseorang akan tetap tinggal 

di daerah asal, melakukan ulang alik atau bermigrasi ditentukan oleh bertemu atau 

tidaknya antara kebutuhan individu dan kondisi suatu daerah (Mantra, 1985).  

Didaerah asal maupun daerah tujuan terdapat beberapa faktor yaitu faktor 

positif, faktor negatif dan faktor netral. Faktor positif adalah faktor yang 

memberikan keuntungan apabila bertempat tinggal di daerah tersebut. Faktor 

negatif adalah faktor yang memberikan nilai negatif pada daerah tersebut yang 

menjadikan alasan untuk pergi dari daerah tresebut. Sedangkan yang dimaksud 

faktor netral adalah faktor yang ada pada daerah asal dan daerah tujuan namun 

tidak mempengaruhi individu untuk berada di daerah tersebut. 

Berdasarkan teori migrasi Lee, faktor terpenting setiap individu dalam 

melakukan migrasi adalah faktor individu itu sendiri, faktor individu memberikan 

penilaian apakah suatu daerah dapat memenuhi kebutuhannya atau tidak. 

Rintangan antara dapat berupa biaya pindah yang tinggi, topografi daerah dan 

juga sarana transportasi.  



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

11 

SKRIPSI  KEHIDUPAN BURUH PETANI... PRIHANTONO P.P 

 Todaro (1998) menyatakan migrasi merupakan suatu proses yang sangat 

selektif mempengaruhi setiap individu dengan ciri-ciri ekonomi, sosial, 

pendidikan dan demografi tertentu, maka pengaruhnya terhadap faktor-faktor 

ekonomi dan non ekonomi dari masing-masing individu juga bervariasi. Variasi 

tersebut tidak hanya terdapat pada arus migrasi antar wilayah pada negara yang 

sama, tetapi juga pada migrasi antar negara. Ada faktor non ekonomis yang 

mempengaruhi keinginan seseorang melakukan migrasi seperti faktor-faktor 

sosial, termasuk keinginan para migran untuk melepaskan dari kendala-kendala 

tradisional yang terkandung dalam organisasi-organisasi sosial yang sebelumnya 

mengekang mereka. 

Menurut model pembangunan yang diajukan oleh W. Arthur Lewis 

(Todaro, 1998) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Jhon Fei dan 

Gustav Ranis, yang dikenal dengan Model Dua Sektor Lewis (Lewis Two Sector 

Model). Model ini menjelaskan bahwa perekonomian di negara berkembang 

terdiri dari dua sektor, yakni sektor tradisional yaitu sektor pedesaan subsisten 

yang surplus penduduk dan ditandai dengan produktivitas marjinal tenaga kerja 

kerja sama dengan nol, dan sektor industri modern yang tingkat produktivitasnya 

tinggi yang menjadi tempat penampungan tenaga kerja dari sektor subsisten. 

Lewis berasumsi bahwa tingkat upah di daerah perkotaan minimal harus 30% 

lebih tinggi dibanding upah di daerah pedesaan. Hal ini akan memaksa para 

pekerja berpindah dari desa menuju ke kota. Sedangkan perpindahan tenaga kerja 

dan pertumbuhan lapangan kerja di perkotaan menyebabkan pertumbuhan output 

di sektor modern (Todaro, 1998) 
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Namun kemudian selama dekade 1960an dan 1970an yaitu saat negara-

negara berkembang berada pada puncak arus migrasi penduduk desa ke kota 

secara besar-besaran, yang terjadi adalah timbulnya berbagai kesulitan salah 

satunya adalah pengangguran. Dengan kata lain data-data empiris telah 

menggoyahkan keabsahan teori perpindahan tenaga kerja yang dirumuskan Lewis 

dalam model pembangunan dua sektornya.  

Masalah tersebut kemudian dipecahkan oleh Michael P. Todaro (1998) 

dalam teorinya yakni Model Teori Migrasi Todaro. Model ini memiliki asumsi 

bahwa migrasi penduduk pada dasarnya akibat dari adanya fenomena ekonomi. 

Keputusan yang dibuat untuk melakukan migrasi adalah rasional, jadi walaupun 

sudah diketahui bahwa di kota angka penganggurannya tinggi namun berdasarkan 

pada alasan yang kuat, para tenaga kerja di pedesaan tetap melakukan mobilitas ke 

kota. Model Todaro ini pun dilandasi pemikiran bahwa adanya arus migrasi 

merupakan akibat dari adanya distribusi pendapatan yang tidak merata antar 

daerah. Yang dimaksud pendapatan di sini bukanlah pendapatan aktualnya 

melainkan pendapatan yang diharapkan (expected income). Oleh karena itu, para 

migran selalu melakukan suatu perbandingan antara pasar kerja di masing-masing 

daerah, untuk menemukan mana yang sekiranya akan memberi keuntungan 

maksimum. Besar kecil keuntungan salah satunya diukur dengan membandingkan 

selisih antara penghasilan dan biaya migrasi yang dilakukan. Biasanya mereka 

akan memutuskan untuk bermigrasi jika penghasilan bersih di kota tujuan lebih 

besar daripada penghasilan bersih yang selama ini didapat di daerah asal. 

Kelemahan dari model ini adalah asumsi yang tidak realistis karena masih 

menyamaratakan tingkat pendidikan, selera, tingkat penalaran, dan keterampilan 
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dari seluruh tenaga kerja yang ada. Namun logika yang ada dalam model ini sudah 

mampu menjelaskan mengapa tenaga kerja dari pedesaan yang berpendidikan 

tinggi akan lebih terdorong untuk melakukan migrasi (karena mereka tahu bahwa 

dengan bekerja di perkotaan, besar peluang untuk mendapat pekerjaan yang lebih 

beragam dan upah yang lebih tinggi dibanding di desa). 

Teori Human Capital Model dan Model Harris Todaro lebih memfokuskan 

perhatiannya pada hubungan ekonomi dan migrasi. Menurut teori Human Capital 

Model bahwa seseorang akan melakukan migrasi apabila pendapatan yang 

diperoleh di tempat tujuan lebih besar daripada pendapatan di daerah asal yang 

ditambah dengan biaya langsung migrasi (Simanjuntak, 1985). Ide dasar  Human 

Capital Model adalah investasi dalam rangka peningkatan produktivitas. Dalam 

model ini niat untuk melakukan migrasi dipengaruhi oleh motivasi untuk mencari 

kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih baik. Dalam konteks ini, Todaro 

(1983) mengemukakan bahwa keputusan seseorang untuk melakukan migrasi 

merupakan respon dari harapan untuk memperoleh kesempatan kerja dan 

pendapatan yang lebih baik. Todaro berpendapat bahwa sektor modern di 

perkotaan merupakan sektor penarik utama migrasi tenaga kerja, khususnya bagi 

tenaga kerja terampil. Cole dan Sanders (1983) dalam Syafaat (1998) 

mengemukakan bahwa penduduk yang tidak berpendidikan yang melakukan 

migrasi akan memasuki sektor informal. Todaro (2003) mengatakan bahwa 

keputusan untuk bermigrasi tidak hanya ditentukan oleh berapa pendapatan yang 

diterima seandainya melakukan migrasi, tetapi juga memperhitungkan berapa 

besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan, ini erat kaitannya dengan 

kesempatan kerja yang terdapat di suatu tempat. 
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Teori lain yang lebih menitikberatkan pada perbedaan upah dan kondisi 

kerja antardaerah atau antarnegara, serta biaya dalam keputusan seseorang untuk 

melakukan migrasi yaitu teori Ekonomi Neoklasik (Neoclassical Economics). 

Aliran ini berpendapat bahwa perpindahan penduduk merupakan keputusan 

pribadi yang didasarkan atas keinginan untuk mendapatkan kesejahteraan yang 

maksimum. Sedangkan aliran Ekonomi Baru Migrasi (New Economics of 

Migration) beranggapan bahwa perpindahan penduduk terjadi bukan saja 

berkaitan dengan pasar kerja, namun juga karena adanya faktor-faktor lain. 

Faktor-faktor tersebut terkait dengan lingkungan sekitar termasuk juga kondisi 

politik, agama dan bencana alam. 

 

1.5.2  Teori Kesejahteraan Sosial 

 Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia) dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, 

kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan 

sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan 

benda. Sejahtera memliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi 

kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan 

sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat.  

Secara umum, istilah kesejahteran sosial sering diartikan sebagai kondisi 

sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk 

kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, 

perumahan, pendidikan dan perwatan kesehatan. Pengertian kesejahteraan sosial 
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juga menunjuk pada segenap aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian 

pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang 

beruntung (disadvantage groups). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan 

sosial (social protection) baik yang bersifat formal maupun informal adalah 

contoh aktivitas kesejahteraan sosial (Suharto, 2009). Kesejahteraan sosial dalam 

artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia 

untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, Universitas Sumatera Utara taraf 

hidup yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tapi 

juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual. 

Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi sejahtera dari suatu 

masyarakat, kesejahteraan sosial pada umumnya meliputi kesehatan, keadaan 

ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Di Indonesia kesejahteraan 

sosial dijamin oleh UUD 1945 pasal 33 dan pasal 34. Dalam UUD 1945 jelas 

disebutkan bahwa kemakmuran rakyat yang lebih diutamakan dari pada 

kemakmuran perseorangan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh 

negara. Namun pada kenyataannya hingga saat ini masih banyak rakyat Indonesia 

yang hidup di bawah garis kemiskinan dan terlantar tidak mendapatkan perhatian.  

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan juga 

berupaya menumbuhkan aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan 

kehidupan yang lebih baik. Pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari aspek 

pertumbuhan saja. Salah satu akibat dari pembangunan yang hanya menerapkan 

paradigma pertumbuhan semata adalah munculnya kesenjangan antara kaya 

miskin, serta pengangguran yang merajalela. Pertumbuhan selalu dikaitkan 
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dengan peningkatan pendapatan nasioanal (gross national products) (Todaro, 

1998).  

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan 

Sosial.Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 

spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Konsep 

kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna 

dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:  

1. Rasa Aman  

2. Kesejahteraan  

3. Kebebasan  

4. Jati diri  

Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat 

tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang 

dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:  

1. Tingkat pendapatan keluarga 

2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan 

pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan 

3. Tingkat pendidikan keluarga 

4. Tingkat kesehatan keluarga 

5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.  

 

Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur 

dari beberapa aspek kehidupan antara lain:  

 Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, 

bahan pangan dan sebagianya 
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 Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, 

lingkungan alam, dan sebagainya 

 Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas 

pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya 

 Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, 

keserasian penyesuaian, dan sebagainya.  

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-

pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu 

dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan 

relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan 

kemampuannya sepenuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara 

selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Definisi-definisi di atas 

mengandung pengertian bahwa kesejahteraan sosial mencakup berbagai usaha 

yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia manusia, baik itu di 

bidang fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi dan spiritual. 

Menurut Drewnoski (1974) dalam Bintarto (1989), melihat konsep 

kesejahteraan dari tiga aspek 

1. Dengan melihat pada tingkat perkembangan fisik (somatic status), 

seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagianya 

2. Dengan melihat pada tingkat mentalnya, (mental/educational 

status) seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya.  

3. Dengan melihat pada integrasi dan kedudukan social (social status) 

Todaro (2003) mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat 

menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. 

Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, 
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tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, 

dan tingkat produktivitas masyarakat. 

Hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 1989 yang dilakukan oleh BPS 

membuktikan bahwa semakin besar jumlah anggota keluarga semakin besar 

proporsi pengeluaran keluarga untuk makanan dari pada untuk bukan makanan. 

Ini berarti semakin kecil jumlah anggota keluarga, semakin kecil pula bagian 

pendapatan untuk kebutuhan makanan, dengan demikian jumlah anggota keluarga 

secara langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga. 

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat 

beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan 

antara lain : 

1. sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat 

2. Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan 

produksi rumah tangga atau masyarakat  

3. Potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan insfrastruktur) 

yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi 

4. kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan 

pemasaran pada skala lokal, regional dan global (Taslim, 2004). 

 

1.6 MetodedanProsedurPenelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati 

dari  orang-orang yang diteliti (Taylor dan Bogdan, 1984:5 dalam Moleong 

2007). Penelitian kualitatif bersifat lebih humanis karena memahami secara 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

19 

SKRIPSI  KEHIDUPAN BURUH PETANI... PRIHANTONO P.P 

pribadi orang yang diteliti dan ikut mengalami apa yang dialami orang yang 

diteliti dalam kehidupannya sehari-hari. Tipe penelitian kualitatif yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa 

adanya(Best,1982:119). Penelitian ini juga sering disebut noneksperimen, karena 

pada penelitian ini penelitian tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel 

penelitian. Dengan metode deskriptif, penelitian memungkinkan untuk 

melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan 

generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal (west, 

1982). Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian, dimana 

pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang 

berkaitan dengan keadan dan kejadian sekarang. Mereka melaporkan keadaan 

objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya. 

Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu 

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan sobjek yang 

diteliti secara tepat. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, metode penelitian 

deskriptif juga banyak di lakukan oleh para penelitian karena dua alasan. 

Pertama, dari pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan 

penelitian di lakukan dalam bentuk deskriptif. Kedua, metode deskriptif sangat 

berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang 

pendidikan maupun tingkah laku manusia. 

Disamping kedua alasan seperti tersebut di atas, penelitian deskriptif pada 

umumnya menarik para peneliti muda, karena bentuknya sangat sedarhana 
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dengan mudah di pahami tanpa perlu memerlukan teknik statiska yang 

kompleks. Walaupun sebenarnya tidak demikian kenyataannya. Karena 

penelitian ini  sebenarnya juga dapat ditampilkan dalam bentuk yang lebih 

kompleks. Tipe penelitian deskriptif ini dapat dipahami sebagai penelitian yang 

berusaha menggambarkan dan melukiskan sebuah keadaan atas fakta yang 

benarbenar terjadi sehingga nantinya peneliti diharapkan dapat memahami 

fenomena yang dijadikan permasalahan dalam penelitiannya. Tujuan dari 

penelitian deskriptif adalah untuk membuat ekploratif.gambaran atau sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan berbagai 

gejala yang akan diteliti. 

 

I.6.2 Paradigma Penelitian 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 

interpretatif. Dalam paradigma ini menjelaskan bahwa pengamatan langsung dan 

terperinci terhadap pelaku sosial dalam setting kehidupan sehari-hari yang wajar 

atau alamiah, agar mampu memahami bagaimana para pelaku sosial yang 

bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka. 

(Peter L.Berger & Thomas Luckmann, 1990 dalam Nurcahya 2011).  

Penelitian ini berdasarkan paradigma interpretatif atau humanis dimana 

penelitian ini menitikberatkan pada manusia yang sebagai pelaku bebas dalam 

dunia sosial. Sosiologi interpretatif cenderung lebih memberikan penekanan 

bahwa manusia lebih bebas membentuk lembaga atau struktur sosial 

dibandingkan potensi lembaga masyarakat yang membatasi individu-individu 

didalamnya. Paradigma interpretatif ini juga dapat diartikan sebagai paradigma 
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yang berdasarkan cara individu mendefinisikan situasi sosial mereka dalam 

mempelajari pengaruh definisi situasi sosial ini terhadap tindakan dan integrasi 

berikutnya. Paradigma interpretatif ini lebih menggunakan pendekatan 

subyektivisme dalam analisis sosialnya sehingga hubungan mereka dalam 

sosiologi keteraturan bersifat tersirat. 

Paradigma interpretatif atau konstrusionisme memberikan gambaran 

bagaimana makna pemikiran realitas sosial petani garam dalam menyikapi 

kebijakan pemerintah dalam mengimpor garam. Sehingga nanti akan muncul 

berbagai macam variasi-variasi jawaban mengenai kehidupan sosial maupun 

ekonomi dan juga tindakan migrasi para buruh petani garam di Kecamatan Pakal, 

Surabaya. 

 

1.6.3  Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memilih meneliti buruh petani garamdi 

Kecamatan Pakal, Surabaya sebagai lokasi penelitian dengan alasan sebagai 

berikut : 

- Kecamatan Pakal, Surabaya mayoritas sebagai pemilik tambak garam 

yang sering mendatangkan buruh petani garam dari luar Kecamatan Pakal, 

sehingga memudahkan penulis mencari informan yang berhubungan 

dalam penelitian ini. 

- Kecamatan Pakal sebagai salah satu lokasi yang strategis dalam usaha 

petani garam, sehingga menjadi tempat tujuan para buruh petani garam 

untuk bermigrasi dan mencari lapangan pekerjaan. 
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1.6.4 Pemilihan Subyek Penelitian 

Pemilihan subyek penelitian merupakan elemen yang sangat penting 

dalam suatu penelitian karena subyek penelitian inilah yang akan memberi data-

data yang dapat merepresentasikan apa yang dicari dalam permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini. Subyek merupakan pelaku utama dalam penelitian 

ini sehingga mampu memberikan informasi mengenai data  yang dibutuhkan 

selama proses penelitian berlangsung. Subyek juga akan membantu peneliti 

supaya dapat memahami konteks permasalahan yang akan diteliti. Penentuan 

subyek penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode purposive. Metode 

ini dilakukan dengan mengambil orang-orang yang telah dipilih oleh peneliti 

menurut ciri-ciri spesifik yang telah ditentukan. Subyek penelitian dipilih 

dengan cermat  hingga relevan dengan desain penelitian. 

Adapun kriteria informan yang akan diambil sebagai subyek dalam penelitian 

ini ialah sebagai berikut : 

 Penduduk Asli Pakal 

Yang dimaksud dengan penduduk asli Pakal adalah informan yang sesuai 

dengan kriteria di bawah ini :  

1. Rumah tangga yang belum memiliki anak 

2. Rumah tangga yang memiliki balita 

3. Rumah tangga yang memiliki anak sekolah 

4. Janda 

5. Duda 

6. Orang/keluarga yang bertempat tinggal kurang dari 5 tahun 

7. Orang/keluarga yang bertempat tinggal lebih dari 5 tahun 
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 Penduduk Non Pakal 

Yang dimaksud dengan penduduk non Pakal adalah informan yang sesuai 

dengan kriteria di bawah ini :  

1. Rumah tangga yang belum memiliki anak 

2. Rumah tangga yang memiliki balita 

3. Rumah tangga yang memiliki anak sekolah 

4. Janda 

5. Duda 

6. Orang/keluarga yang bertempat tinggal dibawah 5 tahun 

7. Orang/keluarga yang bertempat tinggal lebih dari 5 tahun 

 

Para buruh petani garam di Kecamatan Pakal yang merupakan penduduk 

asli Kecamatan Pakal dan penduduk luar non Pakal yang bekerja sebagai buruh 

petani garam.  

 

1.6.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data dari subyek penelitian didapat dan dikumpulkan 

melalui beberapa cara yakni : 

1. Pengamatan, menurut Bachtiar mata manusia memungkinkan ia 

memandang, melihat, mengamati lingkungannya, sehingga ia memperoleh 

pengetahuan mengenai lingkungan yang dibutuhkan untuk mengetahui sesuatu 

yang tidak menjadi perhatian atau sesuatu yang tidak direncanakan menjadi 

sesuatu yang terlihat dan perlu diperhatikan (Koentjaraningrat, 1997:108-109 

dalam Moleong 2007). 

Pengamatan ini diperlukan agar data  yang telah dimiliki sinkron 

dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh informan, sehingga apa yang 
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sebenarnya terjadi atau apa yang sebenarnya tidak terjadi akan diketahui oleh 

peneliti dari proses pengamatan ini. 

2. Wawancara, yaitu proses penggalian data terhadap informan 

dengan menggunakan pedoman wawancara terbuka dan disertai dengan 

wawancara mendalam terhadap informan (indepth interview). 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, merupakan teknik 

untuk menjaring data, terutama data-data yang ada di dalam pikiran individu 

yang tidak dapat dimaksimalkan di dalam tahap pengamatan (Koentjaraningrat, 

1997:108-109 dalam Moleong 2007). 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang menuntut 

pewawancara untuk bisa merepresentasikan apa makna pikiran dan perasaan 

yang sedang dialami oleh informan. Melalui pertanyaan-pertanyaan peneliti bisa 

memasuki pikiran orang lain dan dapat memperoleh gambaran tentang objek 

yang diteliti.  

Dalam wawancara ini, sebisa mungkin peneliti merancang interaksi dalam 

wawancara sesantai mungkin, tidak kaku ataupun dalam suasana yang formal, 

karena peneliti mengharapkan proses wawancara yang dilakukan tampak seperti 

sebuag percakapan biasa layaknya percakapan dengan teman sehingga informan 

tidak terkesan dibatasi atau terbatasi. 

Dalam wawancara ini peneliti menggali data-data yang umumnya hanya 

bisa didapatkan dengan cara tatap muka, dengan cara komunikasi secara 

langsung. Data yang bisa digali dalam pertemuan tatap muka ini contohnya 

adalah riwayat hidup informan, kebiasaan-kebiasaan informan, sikap informan 

jika bertemu dengan orang lain.  
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3. Data sekunder, data ini diperoleh melalui studi pustaka, 

penelusuran data melalui internet dan sumber lainnya seperti penelitian 

terdahulu, buku-buku terapan, surat kabar dan lain-lain. Data sekunder berguna 

untuk menambah dan menguatkan serta memperjelas analisis terhadap 

Kehidupan Buruh Petani Garam di Kecamatan Pakal Pada Tahun 2015.  

 

1.6.6  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik analisis kualitatif. Artinya, data yang telah diperoleh 

dikumpulkan, kemudian diseleksi dan dianalisis secara kualitatif dengan 

berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah disajikan guna memberikan 

gambaran yang jelas dari fenomena yang diteliti. Fokus analisis kualitatif ini 

adalah pada penunjukan makna deskripsi, dan penempatan data pada konteksnya 

masing-masing. 

Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan 

berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi 

dalam lingkup setempat. 

Analisis data yang digunakan adalah interpretatif kualitatif dengan 

menginterpretasi permasalahan secara cermat dan tepat  melalui pemaparan-

pemaparan dari subyek penelitian dan disajikan dalam bentuk teks naratif. Data 

yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Analisis ini 

diharapkan akan dapat menggambarkan pemaknaan dari masing-masing subyek. 

Data-data yang ada selanjutnya disusun ke dalam pola tertentu, kategori 

tertentu, fokus tertentu atau pokok permasalahan tertentu(Faisal,1982; 
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269).Selanjutnya dilakukan pengolahan data. Dalam proses ini dilakukan dengan 

dua cara. Pertama adalah membuat pemetaan. Pemetaan ini dibuat untuk mencari 

persamaan dan perbedaan klasifikasi atau variasi yang muncul dari data yang 

tersedia. Cara ke dua adalah proses menghubungkan hasil-hasil klasifikasi 

tersebut dengan referensi atau teori yang disajikan.Semua data yang telah 

diperoleh dari wawancara akan ditranskrip ke dalam bentuk tulisan yang 

kemudian diinterpretasi serta dikaitkan dengan teori. Selain itu data yang telah 

diperoleh juga dibuat dalam bentuk mapping (pemetaan). Hal ini dilakukan guna 

mempermudah pembaca dalam mengetahui dan memahami tentang hasil yang 

didapat dari lapangan lalu dapat ditarik sebuah kesimpulan dari permasalahan 

yang diteliti. 
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