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BAB III 

Pembahasan 

 

Kecamatan Pakal adalah salah satu tempat yang banyak sekali tambak 

garamnya. Hal ini membuat para buruh petani garam berdatangan ke tempat ini. 

Orang-orang dari Madura yang katanya penghasil garam terbesar di Indonesia ini 

bahkan memilih bermigrasi ke Kecamatan Pakal dengan alasan yang bervariatif. 

Tetapi kehadiran mereka disambut baik oleh juragan tambak garam dan buruh 

petani garam Pakal karena ilmu mereka bisa menjadi senjata untuk meraih hasil 

panen garam terbaik yang tak bisa mereka lakukan di tanah kelahirannya sendiri.   

 

III.1 Pekerjaan Sebelum dan Saat Menjadi Buruh petani garam : Beragam  

Tidak semua informan menggeluti pekerjaan sebagai buruh petani garam 

dari awal. Diantara mereka masih ada yang beranggapan bahwa menjadi buruh 

petani garam di Pakal jika tidak memiliki kehidupan yang tidak lebih baik dari 

saat ini. informan yang berasal dari non Pakal juga memiliki alasan tersendiri 

mengapa mereka memilih bermigrasi ke Pakal daripada tetap tinggal di daerah 

asalnya. 

Dalam penelitian ini terdapat 5 variasi jawaban yang didapat dari  

informan tentang pekerjaan sebelum menjadi buruh petani garam. 5 variasi 

jawaban itu adalah, (1) Menjadi kuli bangunan (2) Bekerja sebagai tukang pijat, 

(3) Bekerja sebagai supir angkutan, (4) Bekerja sebagai penjahit, dan yang 

terakhir (5) Bekerja sebagai nelayan. 
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Mereka lebih memilih menjadi kuli bangunan contohnya, apalagi dengan 

usia yang masih muda dan fisik masih kuat tentu saja hal tersebut masih bisa 

dilakukan. Kuli bangunan harus bekerja terus menerus selama proyek bangunan 

tersebut belum selesai. Sehingga ada kemungkinan besar seorang kuli bangunan 

berpindah pekerjaan karena dipengaruhi oleh banyak faktor.  

“...ya karena kerja jadi kuli bangunan berat mas, lagian saya juga sudah 

tua. Juga upahnya itu ngga cukup untuk kebutuhan sehari-hari.” 

(JM) 

 Pekerjaan yang mengandalkan kekuatan otot dan fisik tak selamanya bisa 

diandalkan oleh manusia. Karena usia mereka yang semakin bertambah dan 

keadaan fisik yang semakin menua, membuat sedikit demi sedikit harus 

kehilangan kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Sehingga mau tidak mau 

mereka harus berganti pekerjaan yang sekiranya bisa dilakukan secara rutin. 

Berganti pekerjaan karena alasan fisik sudah banyak dilakukan oleh sebagian 

besar orang. Mereka harus memilih pekerjaan yang lebih ringan dari pekerjaan 

yang sebelumnya. 

 Selain itu pekerjaan menjadi tukang pijat merupakan pekerjaan yang 

diminta oleh pelanggan yang sedang tidak enak badan karena terlalu keras bekerja 

di lapangan. Profesi sebagai tukang pijat dinilai kurang efektif dan kurang 

memberikan keuntungan bagi orang yang berprofesi sebagai tukang pijat selain 

harus mampu memberikan kenyamanan bagi pelanggannya, tak jarang juga proses 

pemijatannya berlangsung lama. Permintaannya pun sangat jarang karena 

terkadang mereka hanya mau dipijat oleh tukang pijat yang sudah kenal dengan 

baik tukang pijatnya. 
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“...jadi tukang pijat itu kurang pelanggan mas, juga lama kan mijetnya 

sampai pelanggan nyaman gitu mas...” 

(SP) 

Bahkan jika pelanggan dan tukang pijat sudah saling mengenal, biasanya 

pelanggan memanfaatkan kedekatannya dengan tukang pijat untuk meminta 

tambahan waktu untuk membuat benar-benar nyaman. Hal itulah yang membuat 

informan beralih professi dari tukang pijat menjadi seorang buruh petani garam. 

Pekerjaan menjadi supir juga pilihan yang cukup bagus untuk daerah 

Surabaya ini yang dikenal luas dan sangat membutuhkan jasa angkutan umum, 

sehingga supir angkutan setidaknya diperhitungkan menjadi pekerjaan di daerah 

Surabaya. Mengingat Kota Surabaya merupakan kota metropolitan kedua setelah 

Jakarta, angkutan umum selalu membanjiri sepanjang jalur jalanan Surabaya. 

Penduduk Surabaya yang didominasi oleh sebagian besar pendatang dari kota lain 

nampaknya lebih menikmati penggunaan fasilitas jasa angkutan umum daripada 

membawa kendaraan sendiri. Hal ini dikarenakan angkutan umum yang bisa 

mengantarkan penumpang kemana saja yang menjadi tujuannya.  

Pekerjaan sebagai nelayan juga cocok untuk orang daerah pesisir, apalagi 

negara Indonesia merupakan negara maritim dimana sebagian wilayah Indonesia 

adalah perairan yang bisa dimanfaatkan untuk mencari ikan di laut.Nelayan sangat 

diuntungkan hidup di negara Indonesia ini, pekerjaannya yang tak lain menangkap 

ikan di laut. Tetapi pekerjaan yang hanya bisa digeluti oleh orang yang bertempat 

tinggal di pesisir pantai ini tak semudah yang dibayangkan sebelumnya. Bahkan 

ada banyak nelayan yang berasal dari Pulau Madura memutuskan berhenti 

berlayar di laut untuk menangkap ikan. Mereka memutuskan bekerja di tempat 

lain yang sekiranya masih memberikan rasa aman bagi mereka. 
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“...karena jadi nelayan itu pekerjaan penuh resiko. Hingga akhirnya saya 

memilih untuk menjadi buruh petani garam...” 

(SS) 

Faktor usia sangat mempengaruhi seseorang dalam menentukan sebuah 

pekerjaan. Mana yang harus berhenti dan mana yang harus memulai hal yang 

baru, itu sudah diperhitungkan secara matang oleh informan. Bertambahnya usia 

juga mengurangi keberanian seseorang dalam menghadapi tantangan. Nelayan di 

laut harus menghadapi ombak yang besar dan juga angin yang kencang. Selain itu 

juga harus melihat dimana ikan yang menjadi buruan mereka berada. Jika 

keberanian yang melekat pada diri nelayan sudah mulai luntur dan memudar, 

mereka biasanya memikirkan berganti pekerjaan lain yaang lebih ringan dan tanpa 

resiko. 

Dalam setiap pemilihan keputusan tentu saja terdapat banyak hal yang 

melatar belakanginya, termasuk dalam hal memilih pekerjaan apa yang dijalani. 

Dalam memilih suatu pekerjaan tentu saja terdapat berbagai macam faktor yang 

mempengaruhi pemilihan pekerjaan tersebut. Terdapat 4 variasi jawaban yang 

ditemukan peneliti tentang alasan pemilihan pekerjaan sebelum menjadi buruh 

petani garam. Alasan tersebut adalah (1)  mengikuti suami, (2) pindah atas 

kemauan sendiri, (3) turun temurun dari orang tua, dan yang terakhir adalah (4) 

tuntutan lingkungan. 

 

Seperti perempuan Indonesia pada umumnya, banyak sekali yang memilih 

untuk ikut membantu suami bekerja, untuk menambah penghasilan keluarga. Ada 

juga pekerjaan yang turun temurun dari orang tua, menjadi kebiasaan dan 

akhirnya merasa nyaman dan malas untuk berpindah pekerjaan lain karena merasa 

dirinya sudah cukup dengan pekerjaan tersebut. Selain itu pekerjaan sebagai 
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nelayan biasanya dilakukan oleh mayoritas orang di pesisir pantai karena dekat 

dengan laut, sehingga mencari ikan di luat menjadi pilihan mata pencahariannya. 

“...karena tuntutan usia mas, saya sudah ngga bisa berlayar lagi di laut, 

jadi ya akhirnya bekerja sebagai buruh petani garam di Kec. Pakal sini 

bersama suami saya...”  

(HW) 

Pilihan pekerjaan yang begitu banyaknya sepertinya membuat kita mudah 

untuk mendapatkannya. Padahal ada banyak sekali yang disyaratkan untuk bisa 

menggeluti sebuah pekerjaan. tetapi usia juga menjadi faktor yang mempengaruhi 

seseorang dalam pemilihan pekerjaan. Hal itu membuat beberapa informan yang 

diwawancari merasa tidak punya pilihan lain selain berganti profesi yang 

membuat dirinya merasa lebih aman dan tetap mendapatkan penghasilan. Seperti 

yang dituturkan dalam petikan wawancara di atas, karena merasa kemampuannya 

hanya berada dalam usia muda saja dan pada akhirnya memutuskan pindah 

pekerjaan menjadi buruh petai garam.  

Tapi tidak semua orang yang berada di perkotaan memiliki pilihan 

bekerja, tinggal di perkotaan tapi terkendala syarat-syarat yang harus dipenuhi jika 

ingin bekerja sesuai dengan minat. Tetapi ada kemauan yang datang dari diri 

sendiri untuk merubah nasib yang lebih baik lagi 

“...ingin merubah nasib mas, siapa tahu nasib di Surabaya ini lebih 

mujur...” 

(CP) 

Seperti yang ada dalam kutipan di atas bermigrasi ke tempat tujuan selalu 

ada tujuan yang lebih baik dari tempat awal. Keinginan mengadu nasib dan 

mencari peruntungan di kota orang itu menjadi faktor seseorang melakukan 

migrasi. Ada banyak alasan yang membuat sesorang memutuskan melakukan 
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migrasi ke tempat lain. Selain tempat di daerah asalnya yang kurang mendukung, 

dan juga daerah yang menjadi tujuannya lebih baik dari daerah asalnya.  

Bertani garam biasanya dilakukan oleh mayoritas orang Madura yang 

memiliki lahan sendiri. karena lahan tambak garam Madura yang masih terbesar 

di Indonesia. Tetapi yang membedakan pengolahan tambak garam di Madura dan 

di Pakal adalah sistem pemilihan buruh petani garamnya. Biasanya mereka yang 

berasal dari Madura dan memiliki tambak sendiri, mereka lebih suka menggarap 

sawah bersama keluarganya, ibu dan anak juga ikut bekerja menggarap tambak. 

Berbeda dengan di Pakal yang cenderung memakai jasa buruh petani garam para 

migran yang mengadu nasib di Pakal dan para buruh asli penduduk Pakal. 

“...orang tua saya dulu bekerja sebagai buruh petani garam mas, jadi 

dulu waktu kecil saya tahu tentang garam dan sering membantunya...” 

(MK) 

Faktor lingkungan juga ikut mempengaruhi pemilihan pekerjaan 

seseorang, tinggal di lingkungan yang tetangga kanan kiri bekerja sebagai petani 

misalnya, tentu saja ada kecenderungan nantinya seseorang akan menjadi petani 

mengingat role model yang ada yaitu petani. Dalam penelitian ini 

terdapatinforman yang memilih pekerjaan karena terpengaruh dengan faktor 

lingkungan tempat tinggalnya. Lingkungan tempat tinggalnya merupakan 

kawasan pesisir pantai, mayoritas warga yang bermukim di sana memiliki mata 

pencaharian sebagai nelayan dan petani garam. Sejak kecil terbiasa bergelut 

dengan orang-orang yang bekerja seperti itu membuat pola pikirnya terpusat pada 

lingkungannya, yakni di bidang apa yang digeluti oleh lingkungan sekitarnya.  

“...di Sumenep lapangan pekerjaannya sebagian besar nelayan. Ada 

tambak garam tetapi pemilik tambak hanya memperbolehkan saudaranya 

saja yang mengolah tambaknya mas...” 

(SS) 
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Di Madura sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan dan 

petani garam. lokasinya yanng terletak di daerah pesisir mempermudah dalam 

bekerja sebagai petani garam dan nelayan. Tetapi ada salah satu faktor yang 

membuat petani garam asli Madura memilih meninggalkan tempat kelahirannya 

dan memilih bermigrasi ke Surabaya. Karena lahan tambak garam Madura yang 

mayoritas dimiliki oleh juragan tambak garam Madura lebih memilih 

mempekerjakan orang yang masih menjadi keluarganya daripada buruh petani 

garam yang lain. Sehingga semua pemilik tambak garam Madura sebagian besar 

memiliki hubungan yang baik dengan pengolah lahan tambak garamnya. Ini yang 

menjadi alasan kuat mengapa buruh petani garam meninggalkan Maduraa dan 

berpindah ke Surabaya, yang tepatnya di Kecamatan Pakal yang memiliki lahan 

tambak yang cukup besar. 

Pemilik tambak garam di Kecamatan Pakal memiliki perbedaan yang 

cukup besar dari Pemilik tambak garam di Madura. Pemilik tambak garam di 

Kecamatan Pakal lebih terbuka bagi buruh petani garam yang berasal dari asli 

Pakal dan luar Pakal. Karena mereka menentukan para buruh petani garamnya 

berdasarkan kempampuan dan kemamuan para buruhnya untuk mengolah lahan 

tambak garam miliknya. Sehingga akan ada kesepakatan bersama jika diakhir 

mereka berhasil mendapatkan panen raya sesuai dengan targetnya. 

Pada dasarnya berpindah pekerjaan dari yang satu ke pekerjaan yang lain 

membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kultur 

pekerjaan. Tak ayal berpindah pekerjaan juga membutuhkan orang lain untuk 

mendapatkan kemampuan dari pekerjaan barunya ini. 
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Ada 3 variasi jawaban yang ditemukan oleh peneliti ketika menyinggung 

tentang dengan siapa mereka mendapatkan bakat dan pengetahuan bekerja sebagai 

butuh petani garam. Variasi jawaban tersebut adalah (1) Keluarga, dan (2) Orang 

Lain. Informan yangbekerja sebagai petani garam mengaku bekerja dengan 

anggota keluarganya saat menggarap. Keluarga yang dimaksud dalam hal ini 

adalah ayah ibu anak dan saudara. Selain petani, informan yang bekerja sebagai 

pedagang juga bekerja bersama dengan keluarganya.  

“...dengan suami mas disini, dia juga buruh petani garam bareng sama 

saya” 

(SS) 

Jika ada informan yang bekerja bersama keluarga, ada pula informan yang 

ketika mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang dasarnya dari teman dekat dan 

orang lain saat mereka sedang berbincang-bincang dalam suatu pertemuan. 

“...awalnya ngobrol-ngobrol gitu mas sama tetangga, trus juga mbahas 

garam, trus saya kok tertarik, akhirnya saya diajak jadi buruh petani 

garam...” 

(JM) 

Buruh petani garam non Pakal lebih menguasai teknik tentang pengolahan 

tambak garam, berbeda dari buruh petani garam asli Pakal yang pada dasarnya 

tidak mengetahui tentang tata cara pengolahan garam. Hingga akhirnya mereka 

mau belajar bersama buruh petani garam non Pakal. Mulai dari langah awal 

sampai langkah akhir pengolahan tambak garam. ilmu yang diberikan tentang 

pengolahan garam dimanfaatkan oleh buruh petani garam Pakal dan mereka 

hingga akhirnya bisa mengolah tambak garam dengan baik. 

Hampir semua informan yang diwawancarai dalam penelitian ini 

mendapatkan ilmu dan bakat pengolahan tambak garam melalui proses belajar 

dengan seorang yang sudah mahir dalam pengolahan garam. Sehingga mereka 
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setidaknya berterima kasih kepada petani garam non Pakal atas kedatangannya ke 

Surabaya dan bekerja sama dengan baik dalam bertujuan yang sama, yakni panen 

garam yang berlimpah.  

Sebagian besar informan yang diwawancarai dalam penelitian ini 

pekerjaan yang digeluti sebelumnya sedikit melenceng dari pekerjaan yang saat 

ini mereka lakoni. Ada beragam alasan yang menyebabkan mereka berganti 

pekerjaan. Mulai dari alasan fisik yang sudah tidak kuat lagi, ditinggal meninggal 

oleh tulang punggung keluarga, hingga tidak memiliki pilihan pekerjaan lain. Ada 

berbagai macam variasi jawaban yang didapat dari penelitian ini tentang 

pemilihan keputusan informan yang berganti pekerjaan menjadi seorang buruh 

petani garam. Salah satunya seperti yang dituturkan oleh salah seorang informan 

yang ditinggal meninggal dunia oleh suaminya, 

“...awalnya saya hidup bersama alm suami saya di Madura sana, alm 

suami mengajak saya beserta anak-anak pindah ke Surabaya...” 

(HW) 

 Seperti apa yang dituturkan dalam kutipan di atas, bergantinya pekerjaan 

pedagang menjadi seorang buruh petani garam karena suaminya telah meninggal 

dunia dan dirinya sendiri harus menghidupi anak-anaknya. Sehingga faktor fisik 

membuatnya harus berganti pekerjaan menjadi buruh petani garam. orang terdekat 

memiliki kontribusi yang besar dalam pengambilan keputusan informan. Dari 

bekerja menjadi nelayan berpindah menjadi buruh petani garam karena berpindah 

dari Madura ke Surabaya.  

 Menjadi kuli bangunan memiliki resiko tinggi untuk keadaan fisik pekerja 

tersebut. Selain harus bekerja secara terus menerus sampai proyek tersebut selesai, 
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juga harus bisa menjaga fisik agar tetap kuat setiap hari supaya mendapat hasil 

maksimal dan pekerjaannya cepat selesai sehingga memenuhi target. . 

 Hal berbeda juga diungkapkan oleh informan yang berasal dari Pakal yang 

bekerja sebagai buruh petani garam karena tidak mendapatkan pekerjaan yang 

sesuai dengan keahliannya atau kebiasannya yakni sopir. Dia terlibat masalah 

internal dengan juragan sopirnya hingga harus meninggalkan pekerjaannya 

sebelum pada akhirnya menjadi buruh petani garam. 

 

“...awalnya saya kan sopir mas, karena ada masalah sama bosnya bemo, 

akhirnya mereka mengganti saya, hingga akhirnya saya beralih profesi 

jadi buruh petani garam...” 

MI) 

Salah satu pekerjaan yang bisa dijalani oleh seorang wanita paruh baya 

adalah menjadi penjahit, tatapi permintaan sangat minim hingga banyak waktu -

yang terbuang sia-sia. Penghasilan yang didapat tidak sebanding dengan tenaga 

yang telah dikeluarkan ia pun akhirnya memilih menjadi buruh petani garam, 

apalagi hasil yang didapatkan lebih besar dari hasil pekerjaan sebelumnya.  

“...kalo njahit kan biasanya cuma ramai waktu awal masuk sekolah mas, 

kalo bulan-bulan gini mah sepi. Makanya sekarang saya jadi buruh petani 

garam di Pakal sini...” 

(SM) 

 Kecamatan Pakal yang menjadi lokasi tujuan semua buruh petani garam 

garam bekerja disana. Selain lokasinya yang cukup strategis, dan juga tempatnya 

terdapat banyak tambak garam yang harus diolah supaya menghasilkan garam 

yang berkualitas. Berdasarkan penuturan semua informan tentang apa alasan 

pemilihan Kecamatan Pakal sebagai tempat tujuannya bekerja, baik buruh petani 

garam Pakal maupun non Pakal mengungkapkan bahwa Kecamatan Pakal adalah 
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tempat yang baik untuk para buruh petani garam dan tempatnya lebih baik dari 

tempat asalnya. 

 Sebagian besar warga asli Kecamatan Pakal tidak menyadari bahwa tanah 

kelahirannya tersebut bisa menghasilkan uang dan membuat kehidupan yang lebih 

baik. Pindah pekerjaan menjadi buruh petani garam tak bisa dibilang sebagai 

langkah mundur dalam hidupnya karena harus bekerja sebagai buruh petani 

garam. 

“...karena di Pakal ini dikenal sebagai ladang garam mas, jadi tempatnya hampir 

dipenuhi oleh tambak garam. Lokasinya juga strategis...” 

(JM) 

Setelah memutuskan berhenti menjadi kuli bangunan, informan JM 

menemukan pekerjaan yang bisa menunjang kehidupannya. Di Kecamatan Pakal 

yang dikenal sebagai ladang garam, banyak warga yang tidak menyadari bahwa di 

Kecamatan Pakal itu sendiri ada lapangan pekerjaan dan tak harus berpindah ke 

tempat lain. Lokasinya yang cukup strategis membuat usaha tambak garam tak 

mengalami kesulitan, terutama dalam hal transportasi dan pemasaran hasil panen. 

“...karena saya asli orang sini mas, juga disini banyak tambak garamnya, 

jadi ga perlu pergi ke tempat yang jauh untuk belajar garam...” 

(SP) 

Dari penuturan informan SP, dapat dikatakan bahwa orang yang berasal 

dari Kecamatan Pakal sebaiknya menyadari bahwa tambak garam yang tersebar di 

seluruh area Pakal bisa menjadi pilihan pekerjaan dalam mempelajari tentang 

pengolahan garam. Mereka tak perlu pergi jauh untuk mempelajari tentang proses 

pengolahan garam karena di tempatnya itu sendiri sudah disediakan dan tinggal 

mempelajari dengan baik. 

“...karena saya asli orang Pakal sini mas, disini juga banyak tambak 

garamnya, jadi pasti membutuhkan banyak buruuh petani garam untuk 

menggarapnya....” 

(MI) 
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Semakin lahan tambak garam di Kecamatan Pakal, semakin banyak pula 

buruh petani garam yang dibutuhkan untuk menggarap tambaknya agar memenuhi 

target panen tepat waktu. Warga asli Pakal menyadari bahwa lahan tambak garam 

di tempatnya lumayan luas dan membutuhkan buruh petani garam yang lebih 

banyak. Hal ini yang mendasari informan MI bekerja sebagai buruh petani garam. 

 Pandangan yang hampir mirip bagi buruh petani garam yang berasal dri 

luar Kecamatan Pakal yang menilai lokasi tersebut strategis dan cocok untuk 

dijadikan tempat untuk tujuan migrasi.  

“...karena Kecamatan Pakal merupakan salah satu tempat yang dipenuhi 

oleh tambak garam mas, disana juga banyak orang dari Madura yang 

mengadu nasib di tempat tersebut...” 

(HW) 

 

Kecamatan Pakal yang mulai dikenal sebagai ladang garam oleh orang 

yang berasal dari Madura membuat tempat tersebut menjadi tempat tujuan mereka 

dalam mengadu nasib. Orang-orang dari Madura rata-rata memahami dan 

mengerti tentang pengolahan garam tentu tak akan mengalami kesulitan dalam 

bekerja sebagai buruh petani garam di Pakal. Hal itu juga didukung oleh orang 

yang banyak berasal dri satu kampung Madura, tentunya ada rasa berbagi 

pengalaman manis ataupun pahit selama hidupnya di Madura hingga memutuskan 

pindah ke Kecamatan Pakal. 

“...Daerah Pakal itu merupakan tempat yang cocok dijadikan pembuatan 

garam mas, makanya disana banyak pendatang dari berbagai daerah, 

Madura terutama...” 

(SS) 

  

Informan SS juga mengatakan hal yang hampir sama dengan informan 

HW. Kecamatan Pakal yang sudah dikenal sebagai tempat yang baik untuk 
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pengolahan garam, tak ragu bagi untuk berpindah ke Pakal karena pada dasarnya 

juga ada banyak pendatang yang tinggal didaerah Pakal dan bekerja di tempat 

tersebut. 

 

III.2 Pindah : Mengadu Nasib  

Dari semua informan yang peneliti temui terdapat dua lokasi asal dari 

informan tersebut, yakni Surabaya dan Madura. Kedatangan mereka ke Surabaya 

juga memiliki berbagai macam tujuan. Salah satunya adalah ikut suami bekerja. 

Sebuah alasan klasik tentunya apalagi jika dilihat bahwa pada jaman dahulu 

ketika wanita biasanya hanya berdiam di rumah, mengurus anak dan juga hanya 

mengetahui urusan dapur. Tentu saja menjadi hal yang lumrah ketika sang suami 

pindah ke kota besar, mereka ikut diboyong suaminya. Selain itu, alasan 

kepindahan lainnya adalah diajak oleh tetangga atau saudaranya yang telah sukses 

di Surabaya.  

Salah satu yang menjadi pilihan adalah Kota Surabaya. Kota yang 

merupakan kota terbesar kedua di Indonesia ini menjadi pilihan bagi mereka 

untuk merantau. Salah satu alasan dari mereka untuk datang ke Surabaya salah 

satunya adalah Surabaya jaraknya yang dekat dengan daerah asal. Hal ini 

membuat jika libur bekerja, dan ingin pulang ke kampung halaman tidak terlalu 

jauh.  

Perbandingan keadaan tempat sebelum pindah dan keadaan saat ini juga 

mengalami perubahan yang cukup besar. Umumnya informan yang yang berasal 

dari Madura mengatakan kehidupannya saat ini lebih baik dari pada keadaan yang 

sebelumnya. Jika keadaan di Madura yang hanya mengandalkan nelayan saja 
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sebagai mata pencahariannya, berbeda saat di Kecaamatan Pakal yang dimana 

bekerja sebagai buruh petani garam. 

“...keadaan Pakal disini lumayan baik mas, orangnya juga tentram. 

Tempatnya juga luas dan juga banyak tambak garamnya...” 

(SS) 

Hampir semua informan yang berasal dari luar daerah Pakal mengatakan 

bahwa keputusan bermigrasi ke daerah Pakal merupakan keputusan yang tepat. 

Selain di daerah Pakal yang letaknya lumayan strategis, juga terdapat banyak 

tambak garam sebagai tombak utama mereka dalam mencari uang untuk 

kebutuhan sehari-hari. Dan juga sambutan dari orang asli daerah Pakal yang 

eamah memudahan penduduk daerah luar Pakal merasa tentram. Dengan 

kedekatan dan keramahan mereka, biasanya digunakan untuk menimba ilmu dan 

pengetahuan tentang pengolahan garam yang baik. 

“...Pakal terlihat seperti tempat yang strategis dan menguntungkan, lalu 

lintasnya juga padat mas...” 

(CP) 

Sebagai ladang garam Surabaya, orang yang berasal dari luar daerah Pakal 

tentu akan bersyukur bisa bermigrasi ke daerah Pakal dan melanjutkan bakatnya 

sebagai pengolah tambak garam. Sama seperti halnya buruh yang lain, lalu lintas 

daerah Pakal selalu padat. Hal ini disebabkan karena arus lalu lintas yang ramai 

dan selalu ada keluar masuk mobil angkutan yang melintasi kecamatan Pakal. 

Keluarga berperan penting dalam pengambilan keputusan bermigrasi dari 

Madura ke daerah Pakal. Tentunya keluarga adalah komponen yang diutamakan 

untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, meski harus 

berpindah dari daerah asalnya. 

“...alm. suami yang mengajak migrasi ke Surabaya, karena di Surabaya 

merupakan kota yang besar, lapangan pekerjaannya juga bermacam macam...” 
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(HW) 

 Tak bisa dipungkiri bahwa seorang istri harus mengikuti apa yang menjadi 

keputusan suaminya untuk bermigrasi, meski mereka menyadari ada alasan bagi 

mereka untuk berpindah ke daerah Pakal. Bahkan pada akhirnya jika suaminya 

sudah tiada, tak ada alasan bagi mereka untuk kembali lagi ke daerah asalnya. 

Mereka harus tetap berjuang di tempat yang menjadi tujuan migrasinya. 

 Jumlah lapangan pekerjaan yang terdapat di daerah asalnya juga menjadi 

faktor yang kuat bagi seseorang untuk melakukan migrasi. Jenis lapangan 

pekerjaan yang homogen membuat seseorang tak bisa mengembangkan 

kemampuan apa yang telah dmilikinya. Apalagi kini sudah dikenal bahwa 

terdapat hanya lingkup kekeluargaan saja yang bisa bekerja di temapt tersebut. 

Jadi mereka hanya menyediakan lapangan pekerjaan untuk keluarganya saja. 

“...awal mulanya ya di Sumenep lapangan pekerjaanya terbatas mas, 

hanya sebagian besar nelayan. Memang ada tambak garam, tetapi mereka 

lebih suka tambaknya di olah oleh saudara sendiri. Hingga akhirnya 

memutuskan migrasi ke Surabaya...” 

(CP) 

Jika di Madura sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan petani 

garam, tetapi ada informan yang berasal dari Madura memilih meninggalkan 

tanah kelahirannya dan berpindah ke Surabaya. Di Madura terlalu sulit bagi 

mereka yang tidak memiliki saudara juragan tambak garam atau pemilik tambak 

garamm untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pengolah tambak garam. Berbeda 

saat di Surabaya, kehadiran mereka disambut baik oleh pemilik tambak garam dan 

juga para buruh petani garam yang lain. 

 Saat hendak melakukan migrasi ke Surabaya, tak sedikit para informan 

mengalami batu terjal dan hambatan dalam mengambil keputusan. Orang-orang 
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terdekat selalu menjadi alasan dalam mempertimbangkan keputusan 

meninggalkan daerah asalnya dan pindah ke Kecamatan Pakal. 

“...pada awalnya juga suami yang menolak untuk bermigrasi ke Surabaya, 

tetapi saya membujuknya perlahan untuk ke Surabaya. Di Sumenep 

lapangan pekerjaannya sangat terbatas, lalu pada akhirnya suami saya 

bekerja sebagai supir di sini...” 

(SS) 

 Keluarga selalu yang menjadi utama dalam perubahan keputusan saat ada 

yang masih teguh pada pendiriannya. Mereka harus memperhatikan keadaan 

anggota keluarga yang lain, apakah mereka harus berpindah atau menetap. Di 

Surabaya, mereka bisa menemukan lapangan pekerjaan yang bermacam-macam 

dan sesuai dengan kemampuannya. Hingga pada akhirnya mereka tetap 

mensyukuri apa yang menjadi keputusannya dalam meninggalkan Madura dan 

berpindah ke Surabaya. 

 Tetapi tak selamanya keluarga mendukung rencana migrasi ke Surabaya, 

mereka menentang meninggalkan tanah kelahirannya dengan alasan lebih 

menyukai hidup ditanah sendiri daripada merantau di tanah orang. Tetapi hal itu 

tak menjadi alasan bagi informan untuk tetap bermigrasi ke Surabaya dan 

meninggalkan Madura walau ada pertentangan dari keluarga. 

 “...ada pertentangan tetapi pada akhirnya tetap bermigrasi ke 

Surabaya...” 

(MK) 

Dalam keluarga masih ada pertentangan dalam keputusan bermigrasi, pada 

akhirnya keluarga tetap memilih tinggal di Madura, dan informan MK tetap 

bermigrasi ke Surabaya. Selama kehidupannya di Surabaya, informan MK mampu 

menghidupi keluarganya yang berada di kampung. Hal ini dapat dikatakan 
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bahwaa keluarga masih tetap keluarga, yang harus tetap dinafkahi walau harus 

berpindah ke tempat yang lumayan jauh dari daerah asalnya. 

Jika pemaparan diatas keluarga mengalami pertentangan dalam keputusan 

bermigrasi, lain lagi dalam informan yang keluarganya setuju melakukan demi 

perubahan kehidupannya yang lebih baik dari sebelumnya. Anggota keluaraga 

saling mendukung dan bahu membahu dalam kehidupannya di Kecamatan Pakal 

hingga saat ini. 

“...tidak menentang mas, justru mereka memberikan semangat untuk 

bermigrasi dari tempat asal kami...” 

(CP) 

Kehidupan yang lebih baik dari kehiupan yang sebelumnya, itulah yang 

selalu diharapkan dari orang yang bermigrasi dari tempat asalnya ke tempat yang 

lain. Kehidupan yang lebih layak dan mampu memenuhi kehidupan keluarga. 

Sehingga setiap anggota keluarga saling mendukung dan memberikan semangat 

untuk memperoleh kehidupan yang labih baik lagi. 

 

III.3 Waktu Bekerja : Ada Perbedaan Antara Buruh Pakal dan Non Pakal  

Peneliti mengikuti aktivitas bekerja yang dilakukan oleh para informan. 

Mayoritas informan memulai aktivitasnya pada pagi hari dan akan beristirahat 

ketika hari mulai siang. Pada pagi hari sekitar pukul 7 pagi, mereka sudah 

memulai aktivitasnya menggrap tambak garam 

Jika hari mulai siang, sekitar pukul 12 siang mereka akan menyudahi 

aktivitas dan beristirahat di tempat yang sudah di sediakan oleh juragan tambak. 

Juragan tambak juga menyediakan makanan untuk buruhnya Hal itu tentu saja 

membuat mereka menjadi lebih hemat. Sekitar pukul 1 siang mereka akan 
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kembali beraktivitas melajutkan proses penggarapan tambak garam. Hal ini 

dilakukan hingga menjelang sore sekitar jam 5 sore. 

Jika buruh petani garam Pakal pulang jam 5 sore, itu tidak berlaku untuk 

buruh non Pakal yang mayoritas berasal dari Madura. Mereka tetap melanjutkan 

aktifitas dan penggarapan tambak hingga jam 8 malam. Hal itu diberlakukan oleh 

juragan tambak garam untuk memanfaatkan keahlian para buruh petani garam 

Madura untuk mempercepat proses pembuatan garam. 

 

III.4  Sistem Pembayaran Upah : Ada Perbedaan Antara Buruh Pakal dan 

Non Pakal 

Pekerjaan menjadi buruh petani garam ini menghasilkan uang yang cukup 

banyak. Bekerja keras tentu akan mendapatkan upah yang banyak pula. Begitu 

pula yang di rasakan oleh buruh petani non Pakal. Betapa keras mereka bekerja di 

tambak garam dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam, mereka mendapatkan upah 

yang lumayan dari juragannya yakni sekitar empat ratus ribu rupiah setiap 

minggunya, apalagi jika mereka berhasil panen raya garam setiap musimnya. 

Mereka akan diguyur upah kurang lebih sebesar sepuluh juta rupiah setiap kali 

panen. tentu dengan kemampuan dan pengetahuan tata cara dan pengolahan 

tambak garam, buruh petani garam non Pakal memang layak di hargai lebih. 

Berbeda dari buruh petani garam non Pakal, buruh petani garam Pakal 

cenderung tidak mendapatkan upah setiap minggunya. Mereka hanya di bayar 

setiap kali panen sebesar kurang lebih sepuluh juta rupiah. Tetapi juragan tambak 

masih memberikan kesempatan bagi para buruh petani garam yang mengalami 
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kesulitan keuangan untuk memberikan pinjaman kepada buruhnya, dengan catatan 

pembayaran akan dipotong saat menerima upah panen musiman 

Setelah menerima bayaran dari para juragannya, mereka tentu saja harus 

ada pengelolaan dan perencanaan yang matang untuk menggunakan dan 

menyimpan uang hasil bekerja keras. Jika tidak direncanakan, tidak disimpan 

dengan baik tidak menutup kemungkinan uang akan habis sebelum digunakan 

untuk hal-hal pokok seperti membeli makanan dan lain sebagainya.  

Pengelolaan keuangan lebih banyak dilakukan sendiri, tetapi ada juga yang 

diserahkan ke anggota keluarga yang lain untuk dikelola. Mereka yang mengelola 

keuangannya sendiri biasanya karena hidup di Surabaya sendirian. Meskipun ada 

orang lain tetapi masih kecil sehingga lebih baik dikelola sendiri. Pengelolaannya 

mencakup biaya untuk konsumsi sehari-hari, membayar uang sekolah anaknya, 

sampai dengan kebutuhan pakaian mereka. Mereka mengaku penhasilan yang 

mereka dapatkan tiap hari ini cukup untuk keluarganya. Tidak berlebih, meskipun 

juga jarang merasa kekurangan. Cukup untuk kehidupan sehari-hari dan 

digunakan untuk membeli berbagi macam kebutuhan mereka. Hal itu juga 

membuat mereka umunya tidak memiliki simpanan atau tabungan, karenauang 

yang ada biasanya langsung terpakai saat itu juga.  

Secara umum kebutuhan ekonomi mereka terpenuhi meski mereka bekerja 

sebagai buruh petani garam di Kecamatan Pakal. Pengelolaan uang hasil panen 

setiap musim menjadi kunci dalam kehidupannya selama menunggu panen musim 

berikutnya. Jika mereka mampu mengelola uang hasil panen dengan baik, mereka 

akan hidup dengan baik dan angka kesejahteraan sosial mereka akan meningkat.   
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Seperti yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya, penghasilan dari 

buruh petani garam mereka gunakan konsumsi mereka dan keluarganya. Mulai 

dari membayar kos sampai membeli pakaian. Tetapi ada juga yang memberi 

penghasilan setiap minggunya kepada keluarganya di rumah, hal itu karena 

suaminya bekerja dan ia memiliki anak. Sehingga pengelolaan uang hasil dari 

mengelola tambak garam ini diserahkan pada istrinya. Pengeluaran menjadi lebih 

terjaga karena memang kebutuhan keluarga lumayan banyak. Tetapi tetap saja 

cukup jika digunakan untuk konsumsi sehari-hari, apalagi ditambah dengan 

suaminya yang bekerja sehingga lebih mudah jika diatur oleh keluarganya sendiri 

agar lebih adil dan bisa hemat.  

 

III.5  Upah Mingguan Menjadi Kunci Tingkat Kesejahteraan Sosial buruh 

Petani Garam di Kecamatan Pakal 

 Setiap orang yang bekerja tentu ingin mendapatkan upah yang besar untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena setiap keluarga tentu memiliki 

kebutuhan yang beragam seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan yang 

lainnya. Tetapi hal yang berbeda terjadi pada buruh petani garam yang berasal 

dari Kecamatan Pakal. Mereka tidak menerima upah mingguan ataupun bulanan 

layaknya buruh petani garam non Pakal. Mereka hanya menerima uang dari hasil 

setiap panennya saja. Sehingga tak jarang buruh petani garam Pakal sering terjadi 

masalah keuangan keluarga. 

“...ya menggunakan uang dari uang panan musim kemarin mas, makanya 

situasi keuangan keluarga harus diperhatikan. Biasanya juragan 

menawarkan pinjaman uang yang nanti bayarnya dipotong waktu panen 

raya....” 

(SP) 
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Setiap buruh petani garam yang berasal dari Kecamatan Pakal tentu 

merasa cemas dengan keadaan keuangan keluraga yang hanya bisa menggunakan 

uang untuk biaya hidup dari hasil panen sebelumnya. Sehingga mereka betul-betul 

merinci setiap pengeluaran keluarga demi menghindari defisit dalam pengeluaran 

keluarganya.  

Peran keuangan juragan tambak garam dalam memberikan pinjaman 

kepada buruh petani garam Pakal sangat menentukan dalam penenuhan kebutuhan 

hidup sehari-hari. Mereka sangat menggantungkan pinjaman dari juragan tambak 

garamnya dikala tabungan dari hasil panen sebelumnya mulai menipis. Uang dari 

hasil panen raya yang telah disepakati oleh juragan tambak garam dan buruhmya 

akan dikurangi oleh berapa berapa besarnya pinjaman biaya hidup yang telah 

mereka terima dari juragannya. Ini yang membuat buruh ppetani garam Pakal 

merasa kehidupan dan kesejahteraan mereka kurang tercukupi. Dikala mereka 

harus hidup dan memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, mereka harus 

dihadapkan oleh keadaan sulit dalam fakta tidak menerima upah mingguan untuk 

menunjang kehidupan keluargnya. Sehingga mereka harus memakai uang dari 

hasil panen sebelumnya dengan cermat dan tepat sembari menunggu panen garam 

selanjutnya. 

Tetapi masalah keuangan keluarga tersebut tak selamanya diderita oleh 

para buruh petani garam Pakal. Jumlah keluarga dan jumlah kebutuhan tentu akan 

mempengaruhi jumlah pengeluaran keluarga dalam setiap bulannya. Pengeluaran 

keluarga bisa dibatasi jumlahnya jika setiap anggota keluarga bisa hidup mandiri 

dan tidak menggantungkan pada keluarganya. 
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“...selama ini alhamdulillah tidak ada ada masalah keuangan mas, uang 

dari hasil panen raya tersebut masih bisa digunakan sampai dengan 

panen selanjutnya...” 

(SM) 

Jumlah kebutuhan keluarga dan jumlah anggota keluarga menjadi salah 

satu faktor besar kecilnya pengeluaran keluarga setiap bulannya. Jika keluarga 

mempunyai kebutuhan yang beragam dan hanya mengandalkan satu penghasilan 

saja, kemungkinan akan terjadi masalah keuangan keluarga. Tetapi jika hal itu 

tidak terjadi pada informan SM yang selama ini tidak mmengalami masalah 

keuangan apapun selama bekerja menjadi buruh petani garam. Uang dari hasil 

panen raya yang diterima sebelumnya masih utuh dan mencukupi semua 

kebutuhan hidupnya sembari menunggu dari hasil panen selanjutnya. 

Kehidupan keluarga para buruh petani garam harus diperhatikan dengan 

benar. Secara umum keluarga buruh petani garam Pakal dan non Pakal tidak 

mengeluh dan menerima segala kehidupannya di Kecamatan Pakal ini. Semua 

informan menerima fakta kehidupan di Kecamatan Pakal dan informan SS 

mewakili semua jawaban informan penelitian yang pada intinya mereka menerima 

dan bersyukur tentang keadaan keluarga mereka di Kecamatan Pakal ini. 

“...setiap saya berangkat ke tambak, suami saya juga berangkat narik 

angkutan, anak saya satunya berangkat sekolah dan anak bungsu saya 

titipkan saudara di Surabaya. Ya bersyukur aja karena tidak ada masalah 

di keluarga saya mas...” 

(SS) 

Penghasilan keluarga menjadi salah satu kunci terpenuhinya atau tidaknya 

kebutuhan keluarga. Saat disinggung tentang pemenuhan kebutuhan keluarga, 

sebagian besaar informan mengatakan bahwa kebutuhan keluarga mereka 

tercukupi.  

“...kebutuhan sehari-hari masih bisa terpenuhi, meski terkadang ada 

kebutuhan yang sifatnya mendadak, kayak sakit, beli peralatan sekolah...” 

(SP) 
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Kebutuhan hidup tentu banyak sifatnya, ada kebutuhan pokok yang harus 

dipenuhi sehari-hari seperti sandang, pangan dan juga papan. Kebutuhan yang 

sifatnya mendesak dan mendadak tentu harus diperhitungkan juga supaya 

keluarga tetap dalam kondisi sehat dan tentram. Seperti halnya sakit, setiap orang 

tentu menginginkan tubuhnya tetap sehat dan tidak gampang sakit. Tetapi sakit 

bisa datang kapan saja dan bisa menyerang siapa saja. Hal ini yang membuat 

pengeluaran keluarga menjadi lebih besar karena harus pergi ke dokter untuk 

berobat dan membeli obat supaya lekas sembuh. 

Pengeluaran keluarga tentu harus sebanding dengan penghasilan keluarga. 

Karena dari penghasilan keluarga akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

anggota keluarganta. Jika penghasilan keluarga bisa dikelola dengan baik dan 

pengeluaran keuangan keluarga bisa ditekan dengan baik, maka standar kehidupan 

bisa terwujud. 

“...alhamdulillah penghasilan masih bisa tercukupi dengan baik mas, 

sedikit demi sedikit bisa menabung...” 

(SM) 

Menabung menjadi cita-cita semua keluarga yang sejahtera. Selain 

mempersiapkan untuk dimsa mendatang, menabung juga menjadi solusi 

pemenuhan kebutuhan mendesak. Setiap keluarga harus memiliki tabungan yang 

cukup supaya tidak terjadi masalah keuangan yang serius suatu saat nanti jika ada 

masalah keuangan yang harus diselesaikan secara cepat dan tepat. 

Di saat pengolahan tambak garam, gagal panen menjadi sesuatu yang 

ditakutkan oleh semua buruh petani garam baik dari Kecamatan Pakal maupun 

non Pakal. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tambak garam mengalami 

gagal panen antara lain perubahan musim yang mendadak, pengolahan yang 

kurang tepat, serta adanya unsur-unsur lain yang menyebabkan gagal panen. 
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“...gagal panen sudah menjadi resiko sebagai buruh petani garam mas, 

jadi tidak dapat upah panen...” 

(JM) 

Gagal panen berarti tidak mendapatkan upah panen raya musiman. Hal ini 

sangat merugikan buruh petani garam Pakal dikla mereka tidak menerima upah 

mingguan, mereka juga harus menerima kenyataan tidak menerima upah panen 

raya musiman. Terlebih jika mereka masih menanggung pinjaman uang dari 

juragan tambaknya. 

Gagal panen tidak serta merta buruh petani garam melupakan tanggung 

jawabnya. Mereka harus mengganti bahan bakar yang selama ini mereka gunkan 

dalam pemrosesan pembuatan garamnya. 

“...gagal panen itu yang ditakutkan oleh para buruh seperti kami mas, 

karena jika terjadi gagal panen, maka tidak ada upah panen. Selain itu 

para buruh juga diharuskan mengganti rugi bahan bakar diesel untuk 

pengairan...” 

(SS) 

Gagal panen bisa dihindari jika para buruh petani garam mengolah tambak 

garamnya dengan baik dan benar. Selain itu juga pola dukungan cuaca yang harus 

diperhatikan oleh buruh petani garam. Faktor alam dan cuaca menjadi perhatian 

khusus bagi buruh petani garam dalam mengolah tambak garam untuk 

menghasilkan garam lokal yang berkualitas.  

 

III.6 Kehidupan Petani Garam non Pakal Sebelum dan SesudahMigrasi : 

Beragam 

Keputusan migrasi yang di lakukan buruh petani garam non Pakal 

bermigrasi ke Kecamatan Pakal memiliki beragam jawaban. Perbandingan 

kehidupan sebelum migrasi di daerah asal dan setelah migrasi ke daerah tujuan 

menjadi acuan informan dalam membandingkan kehidupannya saat ini. dari 
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penelitian ini terdapat tiga variasi jawaban yang berbeda saat ditanya diantara 

kehidupan sebelum migrasi dan setelah migrasi mana yang lebih baik, yakni (1) 

kehidupan yang lebih baik setelah migrasi, (2) sama saja, (3) kehidupan yang 

lebih baik sebelum migrasi. 

Setiap orang yang bermigasi ke tempat lain dan meninggalkan daerah 

asalnya tentu menginginkan kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelumnya, baik 

itu dari kualitas hidup, pemenuhan kebutuhan hidup dan pekerjaan.karena 

bermigrasi ke tempat asing membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kultur 

dan budaya masyarakat setempat. 

“...saya lebih memilih hidup setelah migrasi, selain bayaran setiap 

minggu yang bisa mencukupi kehidupan keluarga di Surabaya, masih ada 

upah setiap panen yang termasuk besar dan uangnya bisa disimpan untuk 

kebutuhan masa depan...” 

(HW) 

Ada banyak faktor yang menyebabkan migrasi berjalan sesuai harapan dan 

sukses. Selain upah yang ditawarkan mencukupi dan memenuhi untuk 

kehidupannya, dan juga lapangan pekerjan yang bisa dilakukan sesuai dengan 

kemampuannya yang tidak bisa dilakukan di daerah asalnya. Dan juga di 

Kecamatan Pakal tidak ada sistem kekeluargaan seperti yang terjadi di sebagian 

besar daerah Madura yang dimana juragan tambak garam hanya memberikan 

pekerjaan mengolah tambak garam jika itu saudaranya atau keluarganya. 

Hambatan kehidupan tentu akan dihadapi oleh semua orang, begitu pula 

informan yang memutuskan bermigrasi ke Kecamatan Pakal dan bekerja sebagai 

buruh petani garam, bermigrasi tentu bertujuan untuk mengubah dan memiliki 

kehidupannya yang lebih baik dari sebelumnya, tetapi belum mencapai tujuan 

tersebut. 
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“...sama saja sih sebenarnya mas kehidupan disini sama kehidupan di 

Sampang sana...” 

(MK) 

Belum tercapainya keberhasilan migrasi dipicu dari beberapa faktor, 

seperti halnya kurang beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya serta pola 

pemanfaatan segi finansial yang kurang efektif. Saat bekerja dan mengadu nasib 

di wilayah orang lain, hendaknya pola kehidupan tidak boleh disamakan dengan 

pola kehidupan sebelumnya. Selain perbedaan kultur budaya, dari segi ekonomi 

juga harus diperhatikan. Tetapi jika berhasil beradaptasi dengan kultur dan budaya 

masyarakat setempat, bukan tidak mungkin migrasi akan membuahkan hasil 

kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. 

“...kalau dipikir-pikir lagi dengan keadaan saya yang sudah duda dan 

mempunyai dua anak yang masih sekolah, saya lebih memilih kehidupan 

sebelum migrasi. Disini saya tidak mempunyai saudara. Di Madura sana 

saudara saya ada lumayan banyak...” 

(CP) 

Tak semua orang yang melakukan migrasi akan mengalami keberhsilan di 

daerah barunya. Selain harus menyesuaikan dengan lingkungan dan budaya 

setempat. Juga harus menerima kenyataan bahwa saat ini jauh dengan saudara. 

Saat seseorang gagal dalam beradaptasi dengan lingkungannya, seseorang tersebut 

akan merasa bahwa dirinya akan merasa gagal dalam mencapai tujuan migrasi. 

Ketergantungan akan saudara juga menjadi salah satu faktor dalam kegagalan 

mencapai tujuan migrasi. Jika saat di daerah asalnya terdapat banyak saudara dan 

keberadaan mereka bisa diandalan, secara tidak sadar itu akan melmahkan 

kekuatan saat menghadapi masalah setelah migrasi. Saat bermigrasi ke daerah 

yang jauh dengan saudara, tentu akan sedikit mengalami kesulitan untuk 

beradaptasi. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk tidak mencpai tuuan dari 
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migrasi itu sendiri jika tidak didasari dengan keyakinan untuk meraih sukses dan 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah melakukan migrasi. 

 

III.7  Keluarga dan Lingkungan Sosial : Angka Solidaritas Tinggi 

Pada dasarnya lingkungan hidup itu merupakan salah satu faktor mengapa 

seseorang menjadi seperti saat sekarang ini. mereka yang mendorong untuk maju 

dan tanpa menyerah untuk terus menjalani kehidupan.  

Begitu pula para buruh petani garam baik non Pakal maupun Pakal yang 

menyatakan bahwa mereka telah hidup sebagai kesatuan buruh petani garam yang 

memiliki satu kesatuan nasib dalam mengadu nasib demi menghidupi 

keluarganya. Keluarga juga saling mendukung satu sama lain dan sedikit pula 

yang mengalami pertentangan karena memiliki perbedaan pendapat.  

Hubungan sosial antar buruh petani garam pun semua menjawab baik-baik 

saja. Meskipun ada perbedaan kebijakan dalam sistem pembayaran buruh yang 

berasal dari Pakal dan non Pakal, mereka tak sedikitpun mengalami kecemburuan 

sosial atas tidak didapatkannya upah mingguan seperti halnya yang diterima oleh 

buruh non Pakal. Mereka menyadari bahwa buruh petani garam non Pakal 

memang layak mendapatkan upah mingguan karena kemampuan mereka dalam 

mengolah tambak garam sudah tidak diragukan lagi. Mereka sangat mahir dan 

paham betul dengan pengolahan tambak garam yang cepat harus dilakukan. 

Berbedaa dari buruh petani garam yang berasal dari Pakal yang masih belum 

memiliki ilmu sedalam buruh petani garam non Pakal yang rata-rata berasal dari 

pulau Madura tersebut, mereka harus banyak belajar dari buruh non Pakal untuk 
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meyakinkan juragan tambak garam untuk mendapatkan upah mingguan dan 

mendapatkan jam lembur seperti yang didapat oleh buruh petani garam non Pakal. 

Aktifitas setelah selesai bekerja pun digunakan untuk berkumpul dan 

berbagi cerita pahit manisnya kehidupannya dan keluarganya. Ada juga yang 

berbagi pengetahuan tentang tata cara pengolahan tambak garam yang baik 

supaya menghasilkan garam yang bagus. Hal itu di lakukan oleh buruh petani 

garam Pakal untuk mengejar lembur seperti yang ditelah dilakukan rutin oleh 

buruh petani garam non Pakal. 
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Tabel III. 1 Mapping temuan data tentang buruh petani garam 

No Informan Status Jumlah 

anak 

Upah 

hidup 

Upah per 

panen 

Domisili Lama 

bekerja 

Pekerjaan 

sebelumnya 

1 JM (50 th) menikah - - 10 juta / 

panen 

Kec. Pakal 4 tahun Kuli 

bangunan 

 

2 

 

SP (47 th) 

 

menikah 

 

1, sekolah 

kelas 6 SD 

 

- 

10 juta / 

panen 

 

Kec. Pakal 

 

6 tahun 

 

Tukang 

Pijat 

 

3 

 

MI (35 th) 

 

 

duda 

 

 

1, balita 

 

- 

 

10 juta / 

panen 

 

Kec. Pakal 

 

3 tahun 

 

Supir 

 

4 

 

 

 

SM ( 54 

th) 

 

Janda 

1, dewasa -  

10 juta / 

panen 

Kec. Pakal 5 tahun Penjahit 

 

5 

 

 

 

HW (52 

th) 

 

Janda 

 

2 anak 

 

 

350 ribu 

/ minggu 

 

10 juta / 

panen 

 

Kab. 

Pamekasa

n 

 

4 tahun 

 

Nelayan 

 

6 

 

 

 

CP (50 th) 

 

Duda 

 

2 anak 

 

 

350 ribu 

/ minggu 

 

10 juta / 

panen 

 

Kab. 

Sumenep 

 

7 tahun 

 

Nelayan 

 

7 

 

 

 

MK (51 

th) 

 

menikah 

 

- 

 

 

350 ribu 

/ minggu 

 

10 juta / 

panen 

 

Kab. 

Sampang 

 

6 tahun 

 

Nelayan 

 

8 

 

 

 

SS (44 th) 

 

menikah 

 

2 anak 

 

 

400 ribu 

/ minggu 

 

10 juta / 

panen 

 

Kab. 

Sumenep 

 

8 tahun 

 

Nelayan 
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