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BAB II 

Gambaran Umum Kajian Penelitian 

II.1 Kondisi Geografis Kota Surabaya 

Kota Surabaya adalah ibu kota dari Jawa Timur. Kota Surabaya berada pada 

7° 97° 21 Lintang Selatan dan 112° 36 112° 57 Bujur Timur, sebagian besar 

wilayahnya merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter diatas 

permukaan laut, sebagian lagi pada sebelah selatan merupakan bukit-bukit dengan 

ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah kota Surabaya 

adalah 52.087 Ha, dengan luas daratan 33.048 Ha atau 63,45% dan selebihnya 

sekitar 19.039 Ha atau 36,55% merupakan wilayah laut yang dikelola oleh 

pemerintah kota Surabaya.  

Batas wilayah Kota Surabaya,sebelah utara berbatasan dengan selat madura, 

pada sebelah timur berbatasan dengan selat madura, di sebelah selatan Kota 

Surabaya berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, dan di sebelah barat Kota 

Surabaya berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Kota Surabaya memiliki 31 

kecamatan dan memiliki 160 kelurahan. 

Sebelah utara dan sebelah timur Kota Surabaya berbatasan dengan Selat 

Madura dimana Selat Madura adalah selat yang memisahkan Pulau Jawa dan 

Madura. Jarak terdekat antara ke dua pulau ini berada di ujung barat Pulau 

Madura yakni di wilayah Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya serta Kabupaten 

Bangkalan. Pada selat madura terdapat pulau-pulau kecil, diantaranya Pulau 

Kambing, pulau Giliraja, Pulau Genteng, dan Pulau Ketapang. Pada selat ini 

terdapat jalur kapal feri yang dapat menghubungkan antara Pelabuhan Ujung 

(Surabaya) dan Pelabuhan Kamal (Bangkalan), di mana selat madura juga 
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menjadi tempat para nelayan untuk mencari ikan sebagai mata pencaharian. Selain 

lewat pelabuhan, kedua pulau ini juga dihubungkan oleh Jembatan Suramadu 

yang mulai digunakan pada tahun 2009. 

Sebelah selatan kota Surabaya ini berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo. 

Wilayah kabupaten Sidoarjo yang sering juga dikenal sebagai kota Delta. Asal 

mula sebutan Sidoarjo sebagai Kota Delta karena Kabupaten Sidoarjo berada di 

antara dua sungai besar pecahan dari Kali Brantas yaitu Kali Mas dan juga Kali 

Porong. Pada Kabupaten Sidoarjo ini terdapat alun-alun kota yang tampak indah, 

banyak dipasang pot-pot bunga. Salah satu alasan dengan dipasangnya pot-pot 

bunga dipinggir jalan ini karena pot bunga dapat juga untuk mencegah adanya 

pedagang kaki lima untuk berjualan di pinggir jalan raya, karena pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo telah menyediakan tempat bagi para pedagang kaki lima. 

Banyak kuliner khas dari Kabupaten Sidoarjo ini yang sangat terkenal salah 

satunyaBandeng Asap, selain itu Sidoarjo juga terkenal dengan Lontong 

Kupangnya. Sidorajo juga terkenal dengan industri kerajinan tas mereka yang 

berpusat di Desa Tanggulangin. Tetapibencana lumpur lapindo yang menerpa 

Sidoarjo memiliki dampak negatif terhadap kelangsungan bisnis tas yang banyak 

mengandalkan industri rumahan ini, banyak produsen yang harus gulung tikar 

karena terkena dampak dari bencana lumpur lapindo ini. Jumlah pelanggan yang 

datang ke sentra industri tas tanggulangin kian hari kian menyusut karena akses 

jalan yang selalu padat. 

Kabupaten Sidoarjo juga memiliki stadion yang diberi nama Stadion Gelora 

Delta. Stadion ini merupakan salah satu tempat Pekan Olahraga Nasional, 
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sekarang stadion ini digunakan sebagai markas klub sepakbola kebanggan 

masyarakat Sidoarjo, Deltras FC. 

Sebelah barat Kota Surabaya, berbatasan dengan Kabupaten Gresik, di mana 

pada Kabupaten Gresik ini memiliki luas wilayah sebesar 1.191,25km
2
. Di  

Kabupaten Gresik ini terdapat persemayaman dari Sunan Giri, Sunan Giri adalah 

salah satu anggota dari wali songo yang merupakan penyebar islam di tanah jawa. 

Sehingga tidak jarang banyak para peziarah yang datang ke Kabupaten Gresik ini 

untuk mengunjungi makam dari Sunan Giri tersebut. Kabupaten Gresik menjadi 

salah satu kawasan industri utama yang berada di Jawa Timur dimana terdapat 

banyak industri yang ada di Gresik ini. Di antaranya adalah Semen Gresik, 

Petrokimia Gresik, Nippon Paint, BHS-Tex, dan masih ada yang lainnya. Selain 

itu, Petrokimia Gresik juga memiliki banyak sekali anak perusahaan sehingga 

terdapat suatu sentra pabrik tersendiri yang berada di pusat Kabupaten Gresik ini.  

Meskipun lebih dikenal sebagai kota santri dan pusat industri, di Gresik juga 

terdapat wisata alam. Salah satunya adalah ini Pantai Delegan. Selain pantai, 

terdapat juga Telaga Ngipik yang terletak di tengah-tengah kawasan industri 

gresik. 

Kondisi geografis Kota Surabaya yang sangat strategis, memiliki pelabuhan 

besar, dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten yang memiliki pusat industri yang 

menjadikan Kota Surabaya menjadi segmen pasar mereka. Hal tersebut membuat 

Kota Surabaya menjadi jujukan para pendatang dari berbagai kota di Jawa Timur 

terutama dari kabupaten-kabupaten satelit, yang berada di sekitar Kota Surabaya.  



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

30 

SKRIPSI  KEHIDUPAN BURUH PETANI... PRIHANTONO P.P 

Selain itu letak Surabaya yang ada di pesisir pantai membuat orang dari 

Indonesia Timur juga membuat Kota Surabaya menjadi jujukan utama karena 

dekat dengan tempat asal mereka.  

 

II.2 Kondisi Kota dan Topografi Surabaya 

Pada 2010, populasi penduduk di Kota Surabaya mencapai 3.282.156 jiwa 

dimana 47,91% adalah laki-laki dan 52,09%  adalah perempuan (Surabaya dalam 

Angka, BPS Jatim 2010). Lokasi Surabaya yang berada pada pinggir pantai 

merupakan wilayah yang menjadi lintasan hilir mudik masuknya para imigran dari 

wilayah timur Indonesia ke Pulau Jawa. Pada tahun 1612 Kota Surabaya telah 

menjadi pusat perdagangan yang ramai, hal ini membuktikan bahwa Surabaya 

telah lama menjadikotapelabuhan dan pusat perindustrian. Apalagi pada saat itu 

Kalimas menjadi jalur favorit para pedagang dalam mengirim atau menawarkan 

dagangan mereka masuk ke Pulau Jawa melalui Surabaya. 

Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelahibu kota Jakarta. Surabaya 

juga dikenal sebagai Kota Pahlawan.Penyebutan Surabaya sebagai Kota Pahlawan 

ini karena disana pernah terjadi peperangan dahsyat antara arek-arek suroboyo 

melawan pasukan inggris, pertempuran ini berhasil menewaskan Jendral Mallaby 

dari pihak Inggris. Untuk mengenang pertempuran ini, tanggal 10 November 

diperingati sebagai Hari Pahlawan.  

Surabaya merupakan salah satu pintu gerbang perdagangan di wilayah 

Indonesia Timur.Dengan segala fasilitas, dan keunggulan geografisnya.Surabaya 

memiliki pengaruh ekonomi yang cukup besar. Selain itu, Surabaya juga telah 

mempersiapkan sebagai kota dagang international. Pembangunan gedung dan 
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fasilitas perekonomian modern merupakan salah satu contoh kesiapan Surabaya 

sebagai bagian dari kegiatan ekonomi global secara transparan dan kompetitif.Hal 

itu juga membuat posisi Surabaya sebagai kota dagang terbesar di Indonesia timur 

menjadi semakin kokoh. 

Di sisi lain, perkembangan kota Surabaya yang terlalu cepat seringkali 

menimbulkan kesenjangan antara pemerintah dan rakyat. Hal ini terjadi karena 

perkembangan Surabaya yang hanya terpaku pada perkembangan insfrastruktur 

dan ekonomi dan tidak dikuti dengan perkembangan kesejahteraan 

masyarakatnya. Perkembangan kota surabaya di era millennium urban ini telah 

jauh lebih banyak mengalami keberhasilan yang telah diraih oleh kota Surabaya 

ini sendiri. Akan tetapi perkembangan yang telah terwujud sekarang tetap 

mengakibatkan pengaruh-pengaruh terhadap perubahan struktur lapangan kerja, 

demografi, pengertian akan pentingnya suatu  pekerjaan, dan kualitas hidup 

(Sudarso). 

Secara topografi Kota Surabaya adalah merupakan dataran rendah yakni 

80,72% atau (25.919,04 Ha) dengan ketinggian antara -0,5-5m SHVP atau sebesar 

3-8m LWS, sedangkan sisanya merupakan daerah perbukitan yang terletak di 

wilayah Surabaya Barat yakni (12,77%) dan Surabaya selatan sebesar (6,52%). 

Sedangkan kemiringan lereng tanah pada Kota Surabaya adalah bekisar 0-2% 

pada datarn rendah, namun pada daerah perbukitan yang landai sebesar 2-15%. 

Jenis bebatuan yang ada pada Kota Surabaya ini memiliki empat jenis batu 

yang pada dasarnya terdiri dari tanah liat atau unit-unit pasir. Jenis tanah yang ada 

pada Kota Surabaya ini sendiri sebagian besar termasuk kedalam golongan tanah 

alluvial, sedangkan pada daerah perbukitan sendiri masih diduduki oleh tanah-
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tanah yang memiliki kadar kapur yang tinggi seperti contohnya ada di Kabupaten 

Gresik. 

Kota Surabaya hanya memiliki 2 musim saja yakni musim hujan dan juga 

musim kemarau. Kota Surabaya memiliki kelembapan udara dengan rata-rata 

minimum 42% dan maksimum 96%, Kota Surabaya memiliki tekanan udara 

dengan rata-rata minimum 1.005,38 Mbs dan memiliki tekanan udara maksimum 

di 1.014,41 Mbs dengn temperatur rata-rata minimum 23,3 
o
C dengan rata-rata 

temperatur udara maksimum mencapai 35,2 
o
C. Seringkali musim kemarau pada 

Kota Surabaya datang pada bulan Mei hingga bula Oktober, dan musim hujan 

terjadi pada bulan November hingga bukan April dengan curah hujan rata-rata 

183,2 mm, dengan curah hujan diatas 200 mm terjadi pada bulan Desember 

sampai dengan bulan Mei. Dengan kecepatan angin pada Kota Surabaya mencapai 

antara 7,0 Knot sampai dengan kecepatan angin maksimum pada 26,3 Knot 

dengan suhun penguapan rata-rata 165,2. 

 

II.3 Gambaran Umum Kecamatan Pakal, Surabaya 

Kecamatan Pakal merupakan sebuah salah satu bagian dari Kota Surabaya. 

Kecamatan Pakal memiliki luas wilayah sebesar 1.901 Ha dan memiliki jumlah 

penduduk yang kurang lebihnya berjumlah 35.000 jiwa. Kecamatan Pakal 

memiliki ketinggian 10-20 meter dan 20 meter di atas permukaan laut yang 

umumnya lahannya cocok digunakan sebagai tambak. Lahan di Kota Surabaya 

yang semakin berkurang membuat Kecamatan Pakal menjadi harapan para petani 

untuk teru bercocok tanam dan memelihara tambak sebagai senjata mereka untuk 

bertahan hidup.  
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Kecamatan Pakal termasuk wilayah barat Surabaya, yang jaraknya jauh 

dengan Surabaya pusat yang sudah banyak bangunan megah dan pusat 

perbelanjaan. Sehingga Kecamatan Pakal sebagian besar warganya berprofesi 

sebagai petani karena memang lahannya masih mendukung pertanian, apalagi 

terlebih di Surabaya yang semakin menjadi Kota Metropolitan. 

Masyarakat Kecamatan Pakal pada dasarnya bermata pencaharian sebagai 

petani garam dan pengolah tambak ikan. Hal ini disebabkan karena kondisi 

lingkungan Kecamatan Pakal itu sendiri yang mendukung masyarakatnya bekerja 

sebagai petani garam. Keadaan wilayah yang berupa lahan kosong dan dekat 

dengan pantai yang sangat mendukung usaha tambak garam. Selain tambak 

garam, Masyarakat Kecamatan Pakal bekerja sebagai peternak tambak ikan, hal  

ini didukung dari pantai yang lokasinya tak jauh dari Kecamatan Pakal itu 

menjadi sumber penghasilan mereka setiap hari. 

Masyarakat Kecamatan Pakal juga membutuhkan sarana dan pra-sarana 

untuk menunjang kegiatan sehari-hari yang meliputi dalam bidang keagamaan, 

kesehatan, pendidikan, telekomunikasi serta sarana dan pra-sarana lainnya. Untuk 

sarana pendidikan, Kecamatan Pakal mempunyai banyak tempat tingkat 

pendidikan seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 

Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan untuk sarana yang menonjol, terdapat 

stadion gelora Bung Tomo menjadi sarana bagi pecinta sepakbola menyaksikan 

pertandingan sepakbola secara langsung. 

Tambak garam menjadi senjata utama masyarakat Kecamatan Pakal. Karen 

itu satu-satunya yang menjadi harapan mereka mencukupi kebutuhan ekonomi 

keluarganya sehari-hari. Tetapi banyaknya lahan tambak garam di Kecamatan 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

34 

SKRIPSI  KEHIDUPAN BURUH PETANI... PRIHANTONO P.P 

Pakal membuat pemilik tambak garam tidak memiliki jumlah tenaga yang cukup 

untuk mengolah semua lahan tambaknya menjadi garam berkualitas. Para pemilik 

garam akhirnya mempekerjakan buruh petani garam sebagai tenaga petani garam 

untuk mengolah lahan tambak garamnya. 

Pemilik tambak garam sebelumnya melakukan negoisasi kepad buruh petani 

garam terkait dengan uang upah dan pembagian uang panen raya. Tak jarang 

mereka menerima buruh petani garam yang berasal dari luar daerah Kecamatan  

Pakal, terutama yang berasal dari Pulau Madura yang terkenal sebagai pulau 

penghasil garam terbesar di Indonesia tersebut. Buruh petani garam yang berasal 

dari luar daerah Kecamatan Pakal memiliki kemampuan yang lebih baik dalam 

pengolahan garam karena sudah memiliki ilmu sebelum merantau ke Kecamatan 

Pakal dan bekerja sebagai buruh petani garam. 

 

II.4 Sejarah Perdagangan Garam Di Indonesia 

Kehidupan manusia tak terlepas dari kebutuhan pokok mereka untuk 

selalu dapat menyambung nafas. Manusia butuh makan, asupan nutrisi dalam 

makanan akan memperlancar metabolisme tubuh guna menunjang aktifitas sehari-

hari. Makanan menjadi bahan penting yang tidak terpisahan dari sejarah umat 

manusia. Sehingga dalam beberapa kasus, seringkali makanan juga memicu 

timbulnya ekspansi, invansi bahkan kolonialiasasi. 

Wajar memang jenis makanan tertentu menjadi penting dari beberapa 

negara yang membutuhkannya, akan tetapi tak memiliki lahan produksi sendiri 

untuk menyukupi kebutuhan masyarakat didalamnya. Kolonialiasasi, suatu bentuk 

usaha terakhir untuk menguasai tanah-tanah jajahan. Meski saat ini makna 
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kolonialisasi mempunyai konotasi yang berbeda dari kata asal “koloni” tanah 

pertanian, menjadi tanah penghisapan. Monopoli bahan makanan juga tak hanya 

berlaku pada masa emporium hingga imperium saja, hingga kini kondisi serupa 

juga masih relevan terjadi. Dalam bahasan pada ini,penulis membahas masa 

kondisi politik terkait dengan monompoli garam diwilayah pulau Madura pada 

masa kolonial hingga kemerdekaan 

Pulau Madura hingga kini terkenal  dengan sebutan pulau garam, julukan 

tersebut memang cocok, karena pulau ini menjadi basis pengolahan garam dari 

masa kolonial hingga kini. Kondisi geografis pulau tersebut yang memilki garis 

pantai yang cukup panjang serta beriklim kering, cocok untuk memproduksi 

garam. Kebutuhan akan garam selain sebagai bahan makanan, juga dapat 

digunakan sebagai pengawet makanan dan bahan untuk obat. Khasiatnya yang tak 

main-main membuat garam kemudian dilirik oleh VOC (Verenigde Oost-Indische 

Compagnie) untuk dijadikan komoditi dagang, selain rempah-rempah yang 

menjadi pokok incaran. Sistem yang digunakan oleh VOC untuk mengolah garam 

dengan memanfaatkan sektor borongan atau orang ketiga. Kondisi ini membuat 

VOC dapat cuci tangan dalam hal produksi, mereka hanya menetapkan harga 

garam, pada para pemborong tentunya dengan harga rendah. Sedang para 

pemborong juga melakukanhal serupa dengan menekan ongkos produksi sebesar-

besarnya  dengan mengorbankan upah para pengepul kecil yang siap 

menampungnya pada pemborong besar. Mata rantai distribusi garam yang terlalu 

panjang ini, tentu menyengsarakan bagi para produksi barang tingkat pertama, 

yakni petani sebab monopoli perdagangan garam yang diterapkan, membuat 

mereka tak mendapatkan untung banyak. Buknya sistem yang dalam pengelolaan 
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pemasaran, menimbulkan penyelundupan-penyeludupan garam dipasaran dengan 

harga yang lebih murah, dan para pemborong juga mendaptkan utung banyak. 

Berbeda dengan VOC, pemerintah  Hindia-Belanda menerapkan sistem 

yang berbeda dengan memasukkan pemasaran dan pengolahan garam langsung 

dibawah sistem pemerintahan. Pada masa pendudukan inggris tahun (1811-1816) 

badan yang menangani masalah garam disebut zoutregie, sejak saat itu pula garam 

menjadi ototritas pemerintah. Pasca Inggris kembali terusir, pemerintah Hindia 

Belanda kemduian berusaha memperluas wilayah produksi tah hanya dipulau 

Madura, hingga kepulau-pulau jauh di Nusantara, akan tetapi usaha 

tersebutmenemui kebuntuan, setelah banyak pejabat yang menangani masalah  ini, 

terlibat korupsi. Pemusatan produksi kemudian dibatasi hanya diwilayah sekitar 

Madura saja, semisal Gresik dan Surabaya untuk mempermudah pengawasan 

pemasaran garam. Masa akhir abad ke-19 semakin mengitensifkan peran 

pemerintah dalam urusan garam ini, selain memonopoli penjualan, monopoli 

produksi juga diterpakan oleh Pemerintah. Sehingga perarutan ini, kemudian 

memunculkan kelas-kelas pekerja dalam produksi, baik para petani, pengeruk, dan 

kuli-kuli. Mereka ada yang dayar tetap dan terdapat pula model bayaran harian, 

umumnya untuk para kuli angkut. Pada tahun 1918 merupakan puncak bagi para 

petani dan Pemerintah, sebab harga garam yang saat itu tinggi dipasaran dan 

panen raya yang berhasil mengasilkan 216.000 ton garam. Hasil garam mula turun 

kembali hingga awal 1930 ketika kiris ekonomi melanda dunia. Usaha pemerintah 

untuk reorganiasi pengolahan garam menjadi modern tak sempat terwujud hingga 

munculnya Jepang tahun 1942. 
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Usaha Jepang dalam memperlakukan garam memiliki kesamaan dengan 

Pemerintah kolnial. Akan tetapi mengingat singkatnya waktu pendudukan hingga 

munculnya kemerdekaan membuat Pemerintah Jepang tak banyak merubah 

monopoli perdagangan garam. Sesudah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai 

melakukan usaha nasionalisasi perusahaan asing termasuk perusahaan garam yang 

kemudian namanya dirubah menjadi Perum Garam tahun 1957. Usaha garam 

selama masa pemerintah Orde lama, tak banyak berubah,bahkan desakan yang 

dilakukan oleh petani garam membuat pemerintah melepaskan monopoli garam 

dan menyerahkannya pada petani. Tanah-tanah hasil ramapasan kolonial pada 

akhrinya tak dapat diolah secara baik oleh Pemerintah, sehingga banyak tanah 

yang disewakan oleh petani dengan sistem bagi hasil. UU Agraria menjadi puncak 

kembali akan sistem rasionaliasasi tanah, dengan alih-alih untuk meratakan 

ekonomi rakyat dengan pembagian tanah yang tak jelas secara konstitusi, tentu 

dalam hal ini tuan tanah pemilik garam menjadi terpuruk melihat tanh-tanah  yang 

mereka miliki diserobot. Masa Pemerintahan yang berbada antara Soekarno dan 

Soeharto yang berbeda terlihat puladari kebijakan pengolahan garam pada masa 

ini. Sebenarnya sistemnya mirip proyek Pemerintah kolonial yang tak sempat 

dilakukan, yakni moderniasasi pengolahan garam untuk hasil ekspor. Akan tetapi 

usaha tersebut jugamenemui jalan buntu, pengelohan dan pemaksaan terhadap 

rakyat semakin membuat parapetani geram. Hingga menetusnya beberapa konflik 

antar petani dengan militer pemerintah. Hingga kini produksi garam terus 

menurun ditengah kebutuhan yang meningkat. Sehingga muncul kegelian 

dimasyarakat, bahwa dinegara yang memiliki garis pantai terpanjang didunia, 
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secara rasional dapat dimanfaatkan untuk produksi garam, nyatanya menjadi 

negara pengimpor garam dengan skala tak main-main. 

 

II.5 Penggunaan Lahan Kota Surabaya 

Penggunaan lahan Kota di Surabaya ini mayoritas telah menjadi daerah 

pemukiman padat penduduk, makum saja saat ini Kota Surabaya telah menjadi 

kota metropolitan kedua setelah Jakarta. Kota Surabaya juga telah menjadi Kota 

tujuan bagi para imigran kedua setelah Jakarta untuk mengadu nasibnya dalam 

mencari kebutuhan ekonomi bagi dirinya dan juga bagi keluarganya. Lahan yang 

ada di Kota Surabaya sendiri telah langka jika kita ingin mencarai lahan yang 

kosong tanpa berdiri satu bangunan di atasnya. 

Sangat banyak tanah-tanah yang ada di Kota Surabaya hanya dibutuhkan 

sebagai lahan perumahan, karena melonjaknya tingkat penduduk yang ada pada 

Kota Surabaya ini sendiri. Selain digunakan untuk lahan perumahan tanah-tanah 

yang berada di Kota Surabaya ini sendiri juga masih banyak yang digunakan 

untuk kebutuahn komersil bagi pihak yang memiliki kepentingan untuk mencari 

untung yang besar dalam proyeknya. Banyaknya bangunan sebagai perumahan 

dan pusat perbelanjaan atau hiburan membuat kurang tersedianya taman di 

Surabaya. Tetapi dewasa ini Surabaya telah memulai berbenah dengan 

dibangunannya banyak taman yang menyebar di berbagai kecamatan di segala 

penjuru kota. 

Selain digunakan sebagai perumahan dan pusat perbelanjaan, beberapa 

lahan di Kota Surabaya juga digunakan sebagitambak dan tegalan, dimana tambak 

dan tegalan selain untuk kepentingan pribadi pemilik tambak, secara tidak 
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lansgung juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di 

sekitarnya,seperti bekerja menjadipenjaga tambak, mengawasi tambak dari para 

pencuri yang sewaktu-waktu bisa saja datang, dan juga tenaga kerja saat tambak 

dan tegalan mengalami panen. 

 

Tabel II. 1 Pemanfaatan Lahan Kota Surabaya 

No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Prosentase (%) 

1 Perumahan  13.880,16 42 

2 Sawah dan Tegalan 5.366,995 16,24 

3 Tambak 5.023  15,2 

4 Jasa  3.007,368 9,1 

5 Perdagangan 581,6448 1,76 

6 Industri atau Gudang 2.412,504 7,3 

7 Tanah Kosong 1.817,64 5,5 

8 Lain-lain 925,34 2,8 

 

Sumber: Peta Pemanfaatan Lahan Kota Surabaya (2011) 

 

Dari tabel di atas kita bisa melihat bahwa terdapat luas 5.023 Ha tambak di 

Kota Surabaya. Tambak tersebut antara lain adalah tambak ikan dan tambak 

garam. Tambak garam yang berlokasi di Kecamatan Pakal itu adalah salah satu 

tambak yang memproduksi garam di Surabaya. Keberadaan Tambak di 

Kecamatan Pakal menjadi alasan para buruh petani garam yang berasal dari luar 

Kecamatan Pakal datang bermigrasi ke Surabaya. Selain itu sistem pemilik 
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tambak yang bebas memilih para pekerja membuat Kecamatan Pakal menjadi 

fokus bagi buruh petani garam untuk bekerja di daerah tersebut.  

 

 

Gambar II. 1 Petani Garam Bekerja di Tambak Garam di Kecamatan Pakal, Kota 

Surabaya 

Yang menjadi perhatian di lokasi tambak ini adalah banyaknya penduduk 

asli Madura yang bermata pencaharian sebagai petani garam bermukim di tambak 

garam Pakal. Ternyata itu adalahperkumpulan petani garam yang tidak memiliki 

lahan atau petani penggarap garam yang dalam istilah Madura dinamakan 

“mantong”. Jumlah petani penggarap ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan 

petani garam yang memiliki lahan. Petani penggarap garam ini memiliki banyak 

terbatasan yang sulit dilepaskan. Mulai dari keterbatasan permodalan, 

pengambilan keputusan hingga permasalahan sosial ekonomi yang lain. Sehingga 

sebenarnya sasaran pemberdayaan yang tepat adalah dilakukan pada petani 

penggarap garam ini. Produksi garam di Indonesia yang menggunakan teknologi 
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evaporasi (solar evaration) hendaknya dapat dilakukan dengan cara merekayasan 

kondisi lahan pegaraman dengan menempatkan jumlah bozem, peminihan dan 

meja garam secara optimal. Salah satu upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan 

terhadap petani penggarap garam ini adalah pemberdayaan berbasis kebijakan 

pertanahan (lahan). Lahan adalah variabel penting dalam produksi garam 

(Ihsannudin, 2011). Berkaitan dengan lahan pegaraman yang dimiliki oleh petani 

garam masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dipecahkan. Masih 

banyak petani garam rakyat yang memiliki luasan kurang dari 2 Ha, bahkan juga 

luasan lahan garam yang terpisah-pisah. Kondisi petani garam semakin 

termarjinalkan pada sisi yang juga dimaknai telah terjadi polarisasi dalam 

penguasaan lahan garam dan dominasi modal produksi kapitalis 

(Rochwulaningsih, 2009).  

 

II.6 Kebijakan Tata Niaga Garam 

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. Kondisi ini jelas menjadi salah  satu 

indikator ketidakberdayaan, jika tidak boleh dikatakan ketidakmampuan garam 
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rakyat dalam memasok kebutuhan garam secara nasional. Argumen dasar yang 

selalu mengemuka atas realitas tersebut adalah total produksi garam rakyat secara 

kuantitas dan kualitas masih jauh di bawah kebutuhan nasional, yaitu  hanya 

mampu memasok sekitar 30-35% dari total kebutuhan nasional, dan itu pun 

terbatas untuk konsumsi. Data garam produksi garam rakyat pada tahun 2009 

adalah  1.371.000  ton, tahun 2010  sebesar  306.000 ton dan  pada tahun 2011  

sebesar 1.113.118 ton;  sedangkan kebutuhan total nasional sebesar 2.960.250  ton  

pada tahun 2009, 3.003.550  ton  tahun  2010,  dan 3.232.206 ton pada tahun 2011 

(Kementerian Perindustrian RI, 2011).   

Jika dicermati, persoalan ketidakberdayaan garam rakyat dalam memasok 

kebutuhan garam nasional dan fenomena tren impor garam tidak semata-mata 

terkait dengan supplyanddemandan sich atas komoditas garam, tetapi lebih  dari 

itu juga idak bisa dipisahkan dari tata niaganya. Dari pemberitaan media tampak 

bahwa tata niaga garam rakyat dipandang oleh masyarakat dalam kondisi yang 

tidak jelas, bahkan carut marut. Oleh karena itu, komponen masyarakat di sentra  

garam (Madura) beberapa waktu yang lalu (September 2012)  mengadu ke  

Kemenko Perekonomian RI agar membuat regulasi  tata niaga garam yang lebih  

konsisten dan berpihak kepada petani garam. Tuntutan yang hampir sama  

disampaikan oleh Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur, 

yang meminta pemerintah untuk membuat tata niaga garam yang jelas  dan  

berpihak kepada masyarakat kecil. Bahkan, Persatuan Petani Garam  Rakyat 

Sumenep  (PERRAS)  dan  Asosiasi  Petani Garam Seluruh Indonesia  (APGASI)  

melakukan  aksi  tabur  garam di gedung DPRD sebagai bentukprotes terhadap 

tata niaga garam rakyat yang amburadul.  
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Pemerintah sebenarnya telah membuat beberapa kebijakan menyangkut  

tata niaga garam.  Diawali dari Surat Keputusan (SK) Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan Republik Indonesia No. 360/MPP/Kep/5/2004 tentang impor garam, 

kemudian Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/M-

DAG/PER/9/2005 tentang Ketentuan Impor Garam jo. Permendag No. 44/M-

DAG/PER/10/2007 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 

20/M-DAG/PER/9/2005 tentang Ketentuan Impor Garam. Selanjutnya,  

menyangkut perbaikan  harga dasar  garam rakyat telah diatur melalui Peraturan 

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 02/DAGLU/PER/5/2011, bahwa 

harga garam rakyat di tingkat pengumpul  atau collecting point (kondisi curah di 

atas truk) yang harus dibeli oleh Importir Produsen (IP)  untuk KP1  minimal  Rp  

750,-/kg dan  KP2  minimal  Rp  550,-/kg. Kebijakan tataniaga impor  garam itu 

diperbaharui lagi dengan Permendag No. 58/M-DAG/PER/9/2012 tanggal 4 

September 2012. Semua kebijakan tata niaga garam itu pada dasarnya lebih  

mengatur  tata niaga garam  impor, sedangkan  yang  menyangkutgaram rakyat 

hanya  diselipkan  menjadi bagian  integral  dari kebijakan  tersebut.  

Dengan  begitu,  hingga  saat ini belum pernah  ada  kebijakan  yang 

secara  khusus dan otonom mengatur  tentang tata niaga garam rakyat.  Oleh  

karena  itu,  tidak mengherankan  jika  secara  umum didapat  gambaran  bahwa 

kondisi tata  niaga garam rakyat menjadi carut marut, tidak jelas arah mata 

rantainya.  

Sejalan  dengan  posisi  garam rakyat yang semakin  terpuruk,  Pemerintah 
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mengambil langkah strategis melalui perbaikan kebijakan tata niaga garam impor 

yang didasarkan pada Permendag No. 58/M-DAG/PER/9/2012  tanggal  4 

September 2012. Dalam Permendag ini secara eksplisit ditegaskan  bahwa garam 

yang boleh diimpor adalah garam konsumsi dan industri. Garam konsumsi  adalah  

garam yang digunakan untuk konsumsi dengan  kadar NaCl  paling sedikit 94,7  

persen dari basis kering, sedangkan garam industri adalah garam yang 

dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk kebutuhan  industri 

dengan kadar NaCl paling sedikit 97 persen. Garam konsumsi hanya dapat 

diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai Importir 

Produsen (IP) Garam Konsumsi dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri, sedangkan  

garam industri hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat  

pengakuan sebagai IP Garam atau penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT)  

Garam yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di 

bidang usaha garam dan diijinkan untuk mengimpor garam.    

Ketika kebijakan impor garam pertama kali ditempuh didasarkan atas 

pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan  garam dalam negeri yang belum bisa 

dipenuhi oleh para produsen garam industri maupun garam konsumsi. Peraturan  

itu tampaknya juga mempertimbangkan kemungkinan dampak yang ditimbulkan  

oleh legalitas impor garam ini. Dalam konsideran  peraturan  itu dinyatakan  

“bahwa dalam rangka  memenuhi kebutuhan  garam dalam negeri sebagai bahan  

baku industri serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani garam 

perlu mengatur ketentuan impor garam”.  Jadi,  pemerintah sendiri tampaknya  

juga menghadapi situasi yang dilematis terkait dengan perdagangan  garam: di  

satu sisi membutuhkan pasokan,tetapi di  sisi  lain  jelas bisa  menjadi bumerang 
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bagi eksistensi garam rakyat. Terkait dengan kebijakan pemerintah tentang impor 

garam tersebut, banyak pihak meragukan apakah kebijakan impor garam, 

khususnya  garam konsumsi, sudah  betul-betul didasarkan  atas  data  yang akurat 

hasil  penelitian  atau justru lebih  sebagai bentuk akomodasi terhadap keinginan 

importir garam yang berburu profit melalui komoditas garam.   

Dari awal kebijakan impor garam, sebenarnya pemerintah juga berusaha  

untukmemberikan  proteksi  terhadap  para  petani garam. Dalam salah  satu pasal  

dalam Permendag diatur bahwa  impor garam dilarang dalam masa 1 (satu)  bulan 

sebelum panen raya garam rakyat, selama panen raya garam rakyat, dan 2 bulan 

setelah panen raya garam rakyat. Penentuan masa panen garam rakyat semula 

dilakukan oleh Menteri Kelautan Perikanan dan berdasarkan Permendag yang 

baru diatur oleh Menteri Perdagangan dengan mempertimbangkan hasil prakiraan 

iklim dari Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). 

 

II.7 Telaah Kajian Pustaka 

Riset atau penelitian yang membahas tentang petani garam telah banyak 

dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, tetapi dengan fokus objek kajian yang 

berbeda. Oleh karena itu, untuk menunjukkan kekhasan dalam penelitian ini 

penulis mencoba untuk memotret kehidupan buruh petani garam di Kecamatan 

Pakal, Surabaya. Pada aspek tersebut penting untuk diungkap, karena realitas 

kehidupan buruh petani garam saat ini yang berasal dari luar daerah Pakal pindah 

ke Pakal untuk bekerja, sehingga sangat penting untuk memotret kehidupan para 

buruh petani garam bagaimana mereka bisa bertahan hidup di daerah luar dan 

kualitas kehidupannya. Sebagai pembanding dalam telaah pustaka skripsi ini, 
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maka terdapat beberapa hasil penelitian dan beberapa literatur yang bisa dipelajari 

sebagai referensi sekaligus untuk memperkaya data dan informasi. Di antaranya, 

pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yety Rochwulaningsih (Fakultas Sastra, 

Jurusan Sejarah Universitas Diponegoro Semarang) dengan judul “Petani Garam 

Dalam Jeratan Kapitalisme: Analisis Kasus Petani Garam di Rembang, Jawa 

Tengah”. Penelitian ini termasuk kajian historis dan emperik yang 

mendeskripsikan tentang kehidupan petani garam khususnya di daerah Rembang, 

Jawa Tengah yang pada kenyataannya jumlahnya semakin lama semakin 

berkurang. Hal tersebut disebabkan karena terjadinya praktik komoditas garam 

yang menjerat dan sama sekali tidak menguntungkan para petani itu sendiri 

karena telah dipengaruhi sistem kapitalisme, yang pada dasarnya telah 

mengemuka sejak dari zaman VOC. Akibatnya, masyarakat petani garam 

(termasuk petani garam di Rembang) berada dalam posisi termarginalkan. 

Penelitian Yety mengungkap tentang hal itu, sementara penelitian yang dilakukan 

penulis adalah untuk mengetahui alasan buruh petani garam melakukan migrasi 

dan bagaimana kualitas kehidupannya saat ini. 

Kedua, buku yang ditulis oleh Hubb De Jonge dengan judul “Garam, 

Kekerasan dan Aduan Sapi”. Buku ini merupakan kumpulan beberapa esai 

tentang Madura dan kebudayaan orang Madura yang disajikan secara jelas dan 

terperinci. Penjelasan mengenai garam yang disuguhkan dalam buku ini yaitu 

lebih melihat tentang persoalan monopolisasi dan perlawanan Negara serta petani 

garam di Madura. Sebab adanya monopoli dalam pertanian garam, tak jarang 

menyebabkan penduduk di kawasan garam bersikap mendua dan memusuhi 

negara. Selain itu, hal tersebut juga menimbulkan konflik antar pemilik lahan 
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garam perseorangan, penggarap, pemberi hutang, kuli, pengontrak dan pihak-

pihak terkait lainnya. Sehingga dapat digambarkan bahwa situasi pertanian garam 

dan sistem di dalamnya berada dalam keadaan tidak beres, dalam arti petani 

garam berada dalam posisi tertindas sehingga perlu melakukan perlawanan untuk 

kepentingan hidup. 
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