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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

Pada bab iniakan dijelaskan kesimpulan yang didasarkan pada pertanyaan 

penelitian yang telah ditentukan, yaituKehidupan Buruh Petani Garam Di 

KecamatanPakal,Surabaya. Berdasarkan berbagai temuan data yang telah diolah, 

peneliti memiliki beberapa kesimpulan terkait dalam Kehidupan Buruh Petani 

Garam Di KecamatanPakal,Surabaya.  

Para buruh petani garam yang rata-rata berdomisili asli Madura memilih 

melakukan migrasi ke Kecamatan Pakal, Surabaya di sebabkan beberapa faktor, 

yaitu sistem pemilihan penggarap tambak garam di Madura yang bersifat 

kekeluargaan. Mereka yang ingin bekerja dan mengolah tambak garam di Madura 

setidaknya mempunyai saudara atau kerabat yang memiliki tambak garam. 

Sehingga para buruh petani garam yang tidak memiliki saudara atau kerabat yang 

memiliki tambak garam memilih meninggalkan daerah asalnya dan mengadu 

nasib di daerah yang lain. 

Keluarga juga memiliki kekuatan yang cukup besar bagi mereka yang 

melakukan migrasi. Karena tak ingin meninggalkan anggota keluarganya, mereka 

mengajak anggota keluarganya untuk mengikuti ke daerah migrasi dan 

memutuskan hidup bersama. Mereka tak ingin setiap anggota merasa jauh dan 

tetap hidup sebaga keluarga yang utuh. 
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Adanya rasa ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik juga melekat 

pada seseorang yang memutuskan melakukan migrasi. Rasa ingin mengadu nasib 

ke daerah tujuan dan meninggalkan daerah asalnya juga menjadi faktor 

pengambilan keputusan buruh petani garam non Pakal bermigrasi ke Kecamatan 

Pakal. 

Upah setiap panen yang cukup besar dan terjaminnya upah hidup di 

Kecamatan Pakal juga menjadi alasan bagi buruh petani garam non Pakal 

melakukan migrasi. Berbeda dengan buruh petani garam yang asli dari Pakal, 

buruh petani garam non Pakal menerima upah upah mingguan sebagai biaya 

hidup selama bekerja di Pakal. Hal yang berbeda dari buruh petani garam asli 

Pakal yang hanya menerima upah setiap panen saja. Tetapi itu bukan berarti 

pemilik tambak garam memperlakukan buruhnya secara tidak adil, pemilik 

tambak menawarkan pinjaman uang untuk biaya hidup bagi buruh petani garam 

asli Pakal dengan sistem pembayaran pemotongan dari upah setiap panennya. 

Secara ekonomi, buruh petani garam yang bekerja di Kecamatan Pakal 

hidup dengan biaya hidup yang serba cukup. Mereka selalu memikirkan 

bagaimana mereka akan memenuhi kebutuhan pokok keluarganya seperti 

sandang, pangan dan papan secara baik. Upah setiap panen menjadi ujung tombak 

mereka dalam mengarungi setiap hidup mereka untuk satu musim ke depan. Pola 

kehidupan keluarga dan tingkat kesejahteraan sosial keluarga sangat tergantung 

pada uang dari hasil setiap panennya.  

Perbedaan dalam sistem pembayaran upah buruh petani garam yang 

bekerja di Kecamatan Pakal yang diterima oleh buruh non Pakal dan asli Pakal 

membuat perbedaan pula dalam kualitas kehidupan keluarganya. Buruh petani 
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garam non Pakal menerima upah mingguan karena bekerja lembur dari jam 7 pagi 

hingga jam 8 malam. Berbeda dengan buruh petani garam asli Pakal yang bekerja 

dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore saja. Perbedaan porsi jam kerja inilah yang 

membuat pemilik tambak garam memberikan upah mingguan untuk buruh petani 

garam non Pakal. 

Dalam kehidupan sosialnya dalam bermasyarakat, para buruh petani 

garam memiliki tingkat solidaritas sosial yang tinggi. Hal ini terbukti dengan 

aktifnya buruh petani garam Kecamatan Pakal dalam menimba ilmu tentang 

pengolahan tambak garam yang bagi dari buruh petani garam non Pakal. Dan juga 

buruh petani garam non Pakal tidak kikir dalam memberikan ilmu dan 

pengetahuannya tentang pengolahan tambak garam yang baik. Keinginan belejar 

dari buruh petani garam Pakal untuk mendapatkan jatah lembur dalam 

pengelolaan tambak garam dan memperoleh upah hidup yang hanya diterima oleh 

buruh petani garam non Pakal saja. 

 

V.2 SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, memunculkan berbagai 

macam pandangan mengenai Kehidupan Buruh Petani Garam Di 

KecamatanPakal,Surabaya. Peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut : 

1. Kecamatan Pakal sebagai lahan tambak garam di Surabaya sebagai daerah 

tujuan migrasi buruh petani garam luar daerah Pakal yang tidak 

mendapatkan pekerjaan di daerah asalnya untuk terus melestarikan tambak 

garam secara baik. Karena kemampuan para buruh petani garam asli Pakal 

yang cukup terbatas, kehadiran buruh petani garam yang kebanyakan dari 
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Pulau Madura bisa memberikan dampak yang positif bagi tambak garam 

Kecamatan untuk terus menghasilkan garam yang berkualitas. 

2. Buruh petani garam asli Pakal sebaiknya diberikan kesempatan untuk 

bekerja lembur seperti buruh petani garam non Pakal. Hal ini bisa 

meringankan kehidupan ekonomi keluarganya karena menerima uang 

lembur sebagai upah biaya hidup. Mengingat buruh petani garam asli 

Pakal hanya menerima upah setiap panen saja.  

3. Penelitian ini dirasa belum sempurna, sehingga masih perlu tambal sulam 

di banyak segi. Saran dan kritik para pembaca sangat penulis harapkan 

agar untuk kedepan bisa ada yang mengulas tentang pengemis di kota 

Surabaya lebih mendalam lagi. 
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