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Poverty in salt farmers generally addresses structural poverty where it is characterized by the narrow conditions of 

land tenure and centralized land ownership by a few parties, in contrast to the poverty faced by salt farmers today 
where poverty has developed into a form of poverty that has been integrated into Their life. This poverty has created 

a binding structure that creates a culture of poverty. This study uses a qualitative approach with descriptive methods 

and uses a culture of poverty analysis. This study uses a social fact paradigm where human social life is a separate 

fact that is impossible to understand based on the personal characteristics of individuals in the community with a 

qualitative approach. The technique of determining the informants in the study was done by snowball. The purpose 

of this study was to see the inheritance of poverty in the Lembung village salt farming community in Kec. Galis, 

Kab. Pamekasan. Data obtained through primary data in the form of in-depth interviews and secondary data using 

complementary data from various sources. Based on the results of the research that has been done, the culture of 

poverty lies in salt farmers in 1) Participation and integration, 2) At the Family, Individual and Community. 
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Abstrak 
 

Kemiskinan pada petani garam pada umumnya menujukan kemiskinan secara struktral dimana hal ini ditandai dengan 

kondisi sempitnya penguasaan lahan dan terpusatnya kepemilikan lahan oleh segelintir pihak, berbeda dengan 

kemiskinan yang dihadapi oleh petani garam saat ini dimana kemiskinan tersebut telah berkembang menjadi sebuah 

bentuk kemiskinan yang telah menyatu pada kehidupan mereka. Kemiskinan tersebut telah menciptakan suatu struktur 

yang mengikat sehingga menciptakan budaya kemiskinan.. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode deskriptif dan menggunakan analisis budaya kemiskinan. Penelitian ini menggunakan paradigma fakta sosial 

dimana hidup sosial manusia adalah fakta tersendiri yang tidak mungkin dimengerti berdasarkan ciri-ciri personal 

individu dalam masyarakat tersebut dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan dalam penelitian 

dilakukan dengan cara snowball. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pewarisan kemiskinan pada 

komunitas petani garam desa Lembung Kec. Galis, Kab. Pamekasan. Data diperoleh melalui data primer berupa 
wawancara mendalam dan data sekunder menggunakan data – data pelengkap dari berbagai sumber.Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, budaya kemiskinan terletak pada petani garam dalam 1) Partisipasi dan integrasi, 2) 

Pada Level keluarga, Individu, dan Level Komunitas Lokal adapun bentuk budaya kemiskinan pada petani garam 

Desa Lembung yaitu malas dalam mencari pekerjaan lain, bergantung pada bantuan, dan pasrah terhadap nasib. 

 
Kata kunci : Pewarisan, Petani Garam, Budaya Kesmmiskinan 
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Pendahuluan 

Fenomena kemiskinan pada petani garam pada 

umumnya menujukan kemiskinan secara struktral 

dimana hal ini ditandai dengan kondisi sempitnya 

penguasaan lahan dan terpusatnya kepemilikan 

lahan oleh segelintir pihak, berbeda dengan 

kemiskinan yang dihadapi oleh petani garam saat ini 

dimana kemiskinan tersebut telah berkembang 

menjadi sebuah bentuk kemiskinan yang telah 

menyatu pada kehidupan mereka. Kemiskinan 
tersebut telah menciptakan suatu struktur yang 

mengikat sehingga menciptakan budaya 

kemiskinan.  

Budaya kemiskinan dapat diciptakan oleh 

masyarakat itu sendiri karena adanya 

ketidakmampuan keluar dari belenggu masalah 

ekonomi yang tengah dihadapi. Kebudayaan 

kemiskinan adalah suatu adaptasi yang merupakan 
reaksi masyarakat miskin terhadap kedudukan 

marginal mereka dalam masyarakat yang berstrata 

kelas, individualis dan berciri kapitalis. Kebudayaan 

tersebut mencerminkan satu upaya mengatasi rasa 

putus asa dan perwujudan dari kesadaran bahwa 

adanya rasa pesimis untuk dapat meraih sukses 

dalam kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan 

tujuan masyarakat luas. Sedangkan Oscar Lewis 

mendefinisikan kemiskinan budaya sebagai 

kemikinan yang muncul sebagai akibat adanya nilai-

nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang 
miskin, seperti memiliki rasa malas, pasrah terhadap 

nasib, tidak memiliki etos kerja, meraa bahwa yang 

ada pada dirinya saat ini merupakan suatu takdir 

yang tidak mungkin dapat dirubahnya. 

Garam mengingatkan pada pulau Madura. 

Pulau dengan julukan “Pulau garam” hal ini tidak 

terlepas dari faktor alam (endowment) sehingga 

Madura mampu memproduksi garam dalam jumlah 
besar. Faktor alam ini dimanfaatkan dan diolah oleh 

masyarakat sekitar. Berdasarkan data dari Dinas 

Kelautan dan Perikanan Pemkab. Pamekasan, lahan-

lahan produksi garam yang terdapat di Pulau 

Madura secara keseluruhan adalah 15.347 ha dengan 

jumlah produksi sebesar 10.000 ton/tahun. Salah 

satu Kabupaten penghasil garam dengan jumlah 

besar yaitu Kabupaten Pamekasan. Dinas Kelautan 

dan Perikanan (DKP) Pemkab Kabupaten 

Pamekasan mencatat bahwa produksi garam petani 

mencapai sebanyak 6.541,25 ton pada tahun 2018.  

Garam dengan jumlah tersebut berasal dari 15 

desa penghasil garam di Pamekasan dengan total 

luas areal tambak 913,5 hektar yang tersebar di tiga 

kecamatan yang meliputi Kecamatan Galis, 

Pademawu dan Tlanakan.   

Tabel 1 Luas Tambak Garam Penghasil 

Garam Kabupaten Pamekasan 

Kecematan Luas Tambak Garam 

Galis 458,6 H 

Pademawu 445,4 H 

Tlanakan 9,6 H 

Sumber : DKP Pemkab Kabupaten Pamekasan 

(2016) 

Tabel 2 Jumlah Kelompok Tani Garam 

Kabupaten Pamekasan 

Kecamatan Jumlah Kelompok Tani Garam 

Galis 69 Kelompok Petani Garam 

Pademawu 72 Kelompok Petani Garam 

Tlanakan 3 Kelompok Petani Garam 

Sumber : DKP Pemkab Kabupaten Pamekasan 

(2016) 

Desa Lembung merupakan salah satu desa yang 
terletak di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan 

yang merupakan salah satu sentra penggaraman di 

Kabupaten Pamekasan dengan luas penggunaan lahan 

tambak terluas dengan sebesar 86 Ha. Mayoritas 

penduduk bekerja sebagai petani sebesar 86,94%. 

Kegiatan usaha garam telah lama di usahakan petani 

di Desa Lembung. 

  

Usaha pembuatan garam yang dikerjakan oleh 

petani garam merupakan warisan turun-temurun dari 

para orang tua mereka. Kondisi ini telah dimanfaatkan 
oleh masyarakat desa Lembung untuk pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari.  Namun pada kenyataannya 

luasnya lahan pertambakan garam di desa Lembung 

ternyata tak juga mampu membuat taraf hidup petani 

garam.  

Studi tentang budaya kemiskinan pernah 
dilakukan oleh Safarit Fafan Wahyudi , 2012, 

Universitas Negeri Surabaya, dalam jurnal Budaya 

Kemiskinan Pemulung yang menyatakan bahwa 

Kemiskinan disebabkan oleh dua faktor yang pertama 

faktor struktural dalam wilayah masyarakat dan yang 

kedua faktor budaya dalam masyarakat. Realitas 
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masyarakat penghuni perkampungan kumuh Kebonsari 

sengaja migrasi ke Kota Surabaya atas dorongan 

lapangan pekerjaan dan mobolitas sosial yang terbuka di 

Kota Surabaya dibandingkan dengan desa sebelumnya 

dimana mereka tinggal. Namun proses urbanisasi 

menjadikan mereka terjerumus kedalam lapisan 
masyarakat miskin kota. Ditandai dengan sektor 

pekerjaan mereka pada Informal (Pemulung).  

Adapun studi mengenai kemiskinan yang terjadi 

pada petani garam telah banyak dilakukan sebagaimana 
yang pernah dilakukan oleh Yety Rochwulaningsih, 

2007, Universitas Diponegoro dalam jurnal Petani 

Garam dalam Jeratan Kapitalisme: Analisis Kasus 

Petani Garam di Rembang, Jawa Tengah yang 

menunjukan hasil bahwa kekuatan produksi dibentuk 

dalam kaitan bukan untuk menggali nilai utilitas atau 

nilai guna ( use–value), tetapi untuk mencari nilai lebih 

(profit) dari nilai tukar (exchange value). Pada kasus 

aktual petani garam di Rembang menunjukan adanya 

penetrasi sistem ekonomi kapitalis yang tercermin dari 

dominasi moda produksi kapitalis terhadap moda 
produksi non kapitalis. Moda produksi non kapitalis 

cenderung terekspresi pada proses produksi garam yang 

dilakukan oleh petani garam dalam kategori petani kecil, 

petani penggarap dan buruh di mana mereka 

memproduksi garam dalam skala kecil dengan teknologi 

dan keahlian tradisional yang berorientasi untuk survival 

serta bercorak household farm. Dalam kondisi yang 

demikian hubungan produksi yang terbangun lebih 

bercorak komunal dan egaliter, tidak ada kompetisi dan 

eksploitasi. 

Selain itu penelitian mengenai petani garam oleh 
Yety Rochwulaningsih, Kolopaking, Lala M. Sumarti, 

Titik Suroyo, AM. Djuliati, 2008, Universitas 

Diponogoro, Marjinalisasi Petani Garam dan Ekspansi 

Ekonomi Global: Kasus di Kabupaten Rembang Jawa 

Tengah, yang menunjunkan hasil Selain itu penelitian 
mengenai petani garam oleh Yety Rochwulaningsih, 

2013, Universitas Diponogoro, Membongkar Persoalan 

Struktural Tata Niaga Garam Rakyat yang menyatakan 

bahwa tata niaga garam rakyat secara struktural telah 

menempatkan petani garam pada posisi yang lemah dan 

rentan, karena mereka tidak memiliki akses ke pasar 

secara langsung. Struktur pasar pada berbagai level di 

tingkat komunitas maupun suprakomunitas 

menunjukkan adanya hegemoni pemilik modal dengan 

mekanisme pasar yang monopolistik, sehingga tercipta 

praktik kartel (segelintir pihak yang menguasai dan 
menentukan pasar) dalam tata niaga garam. Pelaku pasar 

cenderung tidak konsisten dan mempertahankan 

hegemoninya. Oleh karena itu, pada saat petani garam 

panen raya, yang terjadi adalah tampilan kesan over 

produksi, tidak ada aktivitas penyerapan pasar yang 

signifikan oleh pihak berkompeten baik dari unsur IT 

maupun IP.  

Selain itu penelitian mengenai petani garam juga 
pernah dilakukan oleh Lucellia Nina, 20013, Institut 

Pertanian Bogor, Perilaku Ekonomi Petani Garam 

Dalam Kerangka Industrialisasi Kelautan 

Departemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan 

Masyarakat Fakultas Ekologi, menunjukan hasil 

manusia yang menyatakan bahwa perilaku ekonomi 

petani garam masih tergolong rendah sehingga hasil 
produksi masih memiliki kualitas yang rendah. Petani 

garam di Desa Tasikharjo masih tradisional, sehingga 

sulit menerima adanya informasi dan inovasi terbaru. 

Hal tersebut menyebabkan belum tercapainya 

kebutuhan garam industri. Upaya mendongkrak 

efisiensi produksi diterapkan strategi teknologi ulir 

filter yang akan mengecilkan volume proses produksi 

namun meningkatkan hasil produksi. 

Beberapa faktor telah menyebutkan bahwa 
kemiskinan pada petani garam pada umumnya 

kemiskinan yang disebabkan karena adanya 

eksploitasi, alienasi, dan tata niaga garam rakyat 

namun saat ini kemiskinan yang petani garam alami 

telah berkembang menjadi sebuah bentuk kemiskinan 

yang bukan hanya mengalami kekurangan dalam 
pemenuhan kebutuhan, tetapi juga ada unsur-unsur 

kemiskinan lainnya yang didalamnya ada unsur yang 

telah menyatu pada kehidupan mereka, sehingga 

menciptakan suatu struktur yang mengikat mereka. 
. 

 

Metode Penelitian 

a. Paradigma Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian dan kerangka teori 

yang digunakan dalam penelitian ini maka paradigma 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paradigama 

fakta sosial. masyarakat dipandang sebagai fakta yang 

berdiri sendiri, terlepas dari persoalan apakah individu 

suka atau tidak suka. Struktur masyarakat yang 

mencakup bentuk pengorganisasian, hirarki kekuasaan 

dan wewenang, peranan, nilai-nilai, pranata sosial, 

merupakan suatu fakta yang terpisah dari individu, 

namun ikut mempengaruhi individu tersebut.  

 

 Paradigma fakta sosial digunakan Emile 

Durkheim, ia berpendapat bahwa hidup sosial manusia 
adalah fakta tersendiri yang tidak mungkin dimengerti 

berdasarkan ciri-ciri personal individu dalam 

masyarakat tersebut. Kehidupan sosial memiliki 

hukum dan akibat masing-masing. Memang ada fakta 

psikis, namun ada juga fakta sosial. 
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b. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekata kualitatif hal 

ini dikarenakan penelitian kualitatif dapat menjawab 

pertanyaan penelitian secara tajam dan mendalam. 

Kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna 

yang tidak dikaji secara ketat dan belum terukur (jika 

memang terukur) dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas atau 

frekuensinya. Para peneliti kualitatif menekankan sifat 
realita yang terbangun secara sosial, hubungan dengan 

subyek yang diteliti, dan tekanan situasi yang membentuk 

penyelidikan. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan 

yang menyoroti cara munculnya pengalaman sosial 

sekaligus perolehan maknanya (Denzin & Lincoln, 2009 : 

6) 

Pemilihan metodologi yang digunakan, haruslah 

sesuai dengan perspektif teoritis yang gunakan pada 
penelitian ini yaitu metodologi kualitatif di mana 

penelitian ini memiliki hasil berupa katakata, lisan, tertulis 

maupun tingkah laku dari narasumber sebagai upaya untuk 

mengungkapkan atau memahami sesuatu dibalik 

fenomena yang baru, diketahui maupun yang belum 

mengetahui sama sekali. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan Etnografi adalah prosedur penelitian 
kualitatif untuk menggambarkan, menganalisa, dan 

menafsirkan unsur-unsur dari sebuah kelompok budaya 

seperti pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang 

berkembang dari waktu ke waktu. Fokus dari penelitian ini 

adalah budaya. Budaya sendiri menurut Le Compte  dkk 

(dalam Creswell, 2012:462) adalah segala sesuatu yang 

berkaitan dengan perilaku manusia dan keyakinan. 

Termasuk di dalamnya adalah bahasa, ritual, ekonomi, dan 

struktur politik, tahapan kehidupan, interaksi, dan gaya 

komunikasi. Jadi bisa disimpulkan penelitian etnografi 

adalah penelitian kualitatif yang meneliti kehidupan suatu 
kelompok/masyarakat secara ilmiah yang bertujuan untuk 

mempelajari, mendeskripsikan, menganalisia, dan 

menafsirkan pola budaya suatu kelompok tersebut dalam 

hal perilaku, kepercayaan, bahasa, dan pandangan yang 

dianut bersama. 

Hasil dan Pembahasan 

Profil Informan 

 Pada penelitian ini peneliti mengabil 

responden petani garam sebanyak 5 orang 

dengan inisiall (AS, HY, SU, HL, dan MM) 

dimana dari ke lima orang tersebut beliau 

merupakan asli penduduk setempat dan bekerja 

sebagai petani garam. peneliti mencari responden 

yang memiliki peranan penting dalam kehidupan 

petani garam, sehingga didapatkan AS yang 

merupakan pengurus kelompok tani garam Galis dan 

beliau merupakan petani garam yang diwarisi oleh 

kedua orang tuanya bapak AS bekerja sebagai petani 

garam selama 49 Tahun. AS memiliki alasan menjadi 
petani garam karena tidak ada pekerjaan lagi yang bias 

dilakukan kecuali sebagai petani garam. 

 Susahnya dalam mencari pekerjaan yang dialami 

AS mengakibatkan keterpaksaan AS menjadi petani 

garam, selain itu AS pendidikan terkahir yang di tepuh 

hanya sampai tamatan SD. Sementara HY merupakan 

salah satu responden yang merupakan petani garam 

yang diwarisi oleh kedua orang tuanya, HY diberikan 

lahan oleh orang tuanya untuk meneruskan usaha tani 

garam, hal ini membuat peneliti tertarik untuk 

menjadikan HY sebagai informan karena pekrjaan 

petani garam diwariskan oleh orang tua informan dan 
saat ini anak informan diberi lahan untuk menjadi 

petani garam. Informan HY saat ini telah memiliki 

rencana untuk memberikan anaknya lahan tambak 

karena informan merasa bahwa hanya bekal kehalian 

ini yang dimiliki. Dengan demikian diharapkan akan 

memberikan variasi jawaban mengenai Pewarisan 

Budaya Kemiskinan dalam kehidupan petani garam 

studi pada kelompok petani garam pada Desa 

Lembung Kec. Galis Kabupaten Pamekasan. 

Informan ketiga adalah SU yang berusia 53 tahun. 

SU dipilih untuk menjadi salah satu informan subyek 

karena memiliki pengalaman yang cukup menarik 

sebagai petani garam. Sebelum menjadi petani garam, 

SU adalah ibu rumah tangga. Sejak tahun 2003 SU 

memutuskan untuk menjadi petani garam. SU menjadi 
petani garam dikarenakan menurut SU, beliau tinggal 

di desa yang mayoritas penghasilan dari garam dan SU 

memiliki lahan 

Pada awal mula menjadi petani garam SU 
memiliki lahan seluar 2 hektar. Namun karena SU dua 

tahun yang lalu membangun rumah dengan istrinya 

jadi terpaksan menjual lahan tambak tersebut sehingga 

saat ini SU bekerja di lahan milk saudaranya. SU 

membayar uang sewa setiap satu tahun sekali. SU 

salah satu petani garam perempuan yang sampai saat 

ini bekerja di lahan milik PT. Garam . Hal tersebut 

membuat peneliti tertarik untuk menjadikan SU 

sebagai informan dan diharapkan akan memberikan 

variasi jawaban mengenai Pewarisan Budaya 

Kemiskinan dalam kehidupan petani garam studi pada 
kelompok petani garam pada Desa Lembung Kec. 

Galis Kabupaten Pamekasan 

Informan selanjutnya yaitu HL. Tingkat 

pendidikan beliau sampai di jenjang SMP. Informan 
bekerja sebagai petani garam selama 32 tahun. Umur 

informaan saat ini 46. Saat ini, HL memiliki seorang 
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anak laki-laki yang sudah kelas 12 SMA. Istri HL saat ini 

adalah ibu rumah tangga, terkadang juga membantu HL 

mengurus garam ketika hampir panen dan memelihara 

sapi. Awal mulanya HL menjadi petani garam, informan 

melihat bapak dan teman-temannya yang berpenghasilan 

besar saat menjadi petani garam. Lalu, HL mengikuti 

jejak orang tuanya dengan menyewa lahan milik 
tetangganya, namun saat ini informan HL bekerja di 

lahan milik PT Garam sebagai penyewa 

Tabel 3. Profil Informan 

Ini-
sial 

Umu
r 

Lama 
bekerj

a 

Status 
lahan 

Alasan Jenis 
in-

forman 

AS 63 

Th 

49 th Milik 

sendiri 

Tidak ada 

pekerjaan 

lain 

Kunci 

HY 47 th 30 th Milik 

sendiri 

Diminta 

oleh orang 

tua untuk 

mmelanjut-

kan usa-
hanya 

Subyek 

SU 53 th 18 th Milik 

sendiri 

Difasilitasi 

oleh orang 

tua dan ling-

kungan 

Subyek 

HL 46 th 32 th Penyew

a 

Ter-

pengaruh 

lingkungan 

Subyek 

MM 36 

Th 

30 th Milik 

sendiri 

Lahan di-

wariskan 

oleh orang 

tua 

Subyek 

 

Kondisi Petani Garam Desa Lembung 

a. Hubungan Sosial 

Hubungan sosial di Desa Lembung dala hal 

membantu meningkatkan kualitas produksi 
penggaraman yang membutuhkan keterlibatan 

pemangku kepentingan yang terkait dalam usaha 

penggaraman seperti sesama petani garam, tengkulak, 

pabrik-pabrik dan pengusaha bahkan pemerintah. 

Perilaku petani garam dalam usaha penggaraman juga 

perlu menjalin hubungan sosial dengan pemangku 

kepentingan yang lain untuk mencapai produktivitas 

usaha yang diinginkan. Informasi yang di dapatkan dari 

informan AS 

“kalau lahan milik sendiri itu jualnya 

ke tengkulak mbak gak bisa jual nya 

kalau langsung ke PT soalnya PT kan 
punya lahan sendiri.. sama dengan 

lahan yang sewa mbak gak bisa 

kalau langsung ke PT jadi lewat 

tengkulak mbak” 

“ya kalau harga kan tengkulak yang 

nentukan mbak.. harganya juga gak 

selalu mesti mbak bisa berubah-
ubah tergantung tengkulaknya jadi 

kita kan gikutin aja mbak 

bagaimananya” 

 

Petani garam desa Lembung tidak semuanya 

dapat menjual hasil produksi langsung ke pabrik, 

antara petani garam dan pabrik namun ada perantara 

berupa tengkulak. Hal tersebut sudah menjadi suatu 

sistem yang tidak tertulis dan sulit untuk dirubah. 

Hubungan sosial petani garam sudah tergolong 

Tengkulak tidak pernah memberikan ketentuan-

kententuan secara resmi dalam proses jual beli garam 
dengan petani garam. Tanpa adanya aturan tertulis 

petani garam mampu memahami aturan-aturan dalam 

usaha penggaraman yang telah terbentuk sejak lama. 

Berikut tabel akses petani garam dalam menjual hasil 

garam setelah panen. Namun ada beberapa petani 

garam yang dapat menjual garamnya langsung ke PT. 

Seperti yang dipaparkan oleh informan HY 

 

“di sini dibagi menjadi tiga mbak kepemilikan 

lahan, jika lahan milik pribadi kita langsung 

nerima bersihnya gitu mb, beda pole kalau 
milik PT garam sengkok kuduh sewa gelluh 

ben wejib majer sewa diawal” 

 

 Lahan di desa Lembung tidak semuanya milik 

perorangan atau milik masyarakat desa. Beberapa 

lahan telah menjadi milik PT garam sehingga 

masyarakat yang bekerja dilahan milik PT. Garam 

harus membagi hasil saat panen. Lahan yang telah 

menjadi milik PT pada awalnya merupakan lahan 

milik masyarakat. Bukan hanya masyarakat setempat 

yang bekerja di lahan milik perusahaan tetapi juga 

masyarakat dari luar desa. Berbeda dengan informan 
HL  

”manabi kaula mbak engkok kerja ka PT. 

Garam, tiap sore bedde se ngecek dari PT nya. 

Ngontrol langsung gitu mbk, kalo pas mau 

panen roah la taoh kadek mbk, ben hasilnya e 

beghi duwe, bileh 6 ton kaule olle 3 ton mbak” 

 

Hubungan antar petani garam dan PT sebelumnya 

sudah terdapat perjanjian antara buruh tani dan PT. 

Petani garam yang bekerja di lahan milk PT tidak 

membayar uang sewa tetapi mereka memberikan 
setengah hasilnya ke PT. Petani garam yang bekerja di 

PT langsung di berikan akses untuk menjual garamnya 

ke pabrik. Namun petani garam merasakan bahwa 

hasil yang diperoleh tidak begitu banyak hal ini karena 
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untuk biasa produksi dari awal petani garam membiayai 

sendiri dan untuk masa panenpun petani garam 

membayar jasa angkut sendiri. Sehingga hasil yang 

diperoleh kadang kala hanya cukup untuk keperluan 

sehari-hari saja. 

Sedangkan untuk hubungan sosial antara buruh tani 
garam dan pemilik tambak. Sistem bagi hasil ini 

dilakukan oleh masyarakat karena tidak semua memiliki 

tambak yang luas sehingga mereka melakukan sistem 

bagi hasil demi membantu perekonomian keluarga. 

Pemilik tambak dan buruh tani garam yang terlibat dalam 

kerjasama didasarkan atas hubungan sosial yang ada 

didalam masyarakat tersebut. Dari bentuk hubungan 

sosial yang dilakukan antara mereka menjadi hubungan 

yang khusus yaitu pola hubungan kerja. 

b. Adaptasi Teknologi 

Adaptasi Teknologi merupakan penyediaan sarana-

prasarana yang dilakukan petani garam untuk menunjang 

produksi usaha penggaraman. Teknologi berperan besar 

dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil 

produksi usaha penggaraman 

Teknologi yang digunakan petani garam di Desa 

Lembung masih tradisional. Mayoritas petani garam 

tidak menyediakan alat ukur salinitas, bahan additif, dan 

alat iodisasi. 

Bentuk Budaya Kemiskinan pada level 

Induvidu 

Budaya kemiskinan yang temukan di desa lembung 

diantaranya adanya sifat malas yang tertanam dalam 

petani garam. Sifat malas ini berhubungan dengan 

alternati untuk mendapatkan pekrjaan lainnya. Kedua, 

ditemukan sikap-sikap menerima nasib, meminta 

bantuan, pasrah terhadap nasib. Pada petani garam desa 
Lembung ada pola- pola kelakuan dan sikap-sikap yang 

ditunjukkan oleh petani garam sebagai suatu cara atau 

suatu pola kelakukan yang paling tepat untuk dapat tetap 
melangsungkan kehidupanya. Cara hidup ini yang 

kemudian menjadi landasan bagi terbentuknya 

kebudayaan kemiskinan yang mereka miliki.  

a. Tertanamnya Sifat Malas 

Petani garam desa Lembung enggan dalam mencari 

atau bekerja selain petani garam artinya mereka enggan 

untuk mencari pekerjaan yang lebih produktif di 

bandingkan dengan pekerjaan yang ditekuni saat ini. 
Seperti yang di paparkan oleh informan AS 

“yeh dekremah Pole mbak areah  kasab kaule mbk, 

adhek kalakoan pole mbk, ben pole kaula tak 

ghaduean keahlian laen, la beddhe kalakoan ma 

ghi’ nyareh kalakoan pole mbk” 

 

Petani garam telah merasa nyaman dengan 

pekerjaan saat ini sehingga tidak memerlukan 

pekerjaan lainnya. Pekerjaan sebagai petani gram 

kadangkala dianggap pekerjaan yang mudah padahal 

pekerjaan ini cukup sulit dan hanya orang-orang yang 

memilki keahlian. Seperti yang dinyatakan oleh 
informan AS bahwa pekerjaan sebagai petani garam 

sudah di geluti oleh semua masyarakat desa sehingga 

tidak perlu untuk mencari pekerjaan lainnya. 

Informasi lainnya di peroleh dari informan HY yang 

menyatakan  

  “tak ossa nyareh kasab pole mbk, areah 

kalakoan nyaman pole, tak ossa ribet areah la 

cokop kalabhen ghebey ngakan ben nyareh 

kalakoan anak” 

 Petani garam desa lembung tidak mau 

mencari kesulitan lagi karena pekerjaan saat 

ini tealh ada. Pekerjaan saat ini sangatlah 

sulit apalagi dengan bekala pendidikan yang 

rendah. Hal ini sama dengan informasi yang 

di sampaikan oleh informan SU 

“sateyah nyareh kalakoan mlarat mbk 

ben pole kaula ghun lulusan SMP, yeh 

dinnah mbk e jelen aghi bheih, daripa 

tak alakoh” 

 Pendidikan yang rendah menjadi salah 

satu alasan petani garam untuk tidak mencari 

pekerjaan lain. Hal ini keterbatasan 

pendidikan yang di tempuh petani garam. 

Petani garam desa lembung tidak akan 

menyiayiakan pekerjaan yang sudah ada. 

b. Ketergantungan pada bantuan 

 Desa Lembung bergantung bantuan dari PUGAR 

ataupun dinas Perikanan kab Pamekasan. Bantuan 

modal adalah bantuan yang diberikan oleh pihak luar 

dalam upaya mendukung usaha pengaraman. Bantuan 

langsung masyarakat dalam program PUGAR 

merupakan salah satu bentuk bantuan modal yang 

memiliki tujuan mengembangkan usaha 

penggaraman. Informasi di dapatkan dari informan AS 

  “kadang kita olle pinjaan modal, 

biasnah olle deri PUGAR atau Dinas Perikanan 

mbk,  kalau dulu berupa bantuan dana mbk, tapeh 

sateya aobe jadi peralatan mbk seperti kincir anging, 

saluran itu mbk. 

 Bantuan yang diterima desa Lembung dibagikan 

kepada kelompok-kelompok petani garam. Setiap 

kelompok bergantian anggotanya untuk mendapatkan 
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bantuan tersebut. Bantuan yang diberikan oleh pihak 

PUGAR atau dinas perikanan kab Pamekasan saat ini 

berupa peralatan karena saat bantuan berupa dana petani 

garam merasa kurang untuk kebutuhan biaya produksi 

mengingat peralatan yang hampir tiap tahun harus di 

ganti dengan membutuhkan biaya yang mahal. Bantuan 
tersebut bertujuan untuk dimanfaatkan dalam 

melengkapi sarana prasarana proses produksi garam. 

Informasi lain di dapatkan oleh MM 

  “ya kaule seneng mbk olle bantuan, dulu tambak 

kaule sossa elebedhin truk mbk, karna banyak 

batunya, sateyah sudah tidak lagi mbk ben pole 

sudah e aspal mbk” 

 Selain untuk proses produksi bantuan yang diterima 

petani garam juga bermanfaat untuk lingkungan 

sekitarnya. Bantuan yang diterima meringankan beban 

petani garam dalam kegiatan produksi mulai dari proses 

hingga akses. Ketergantungan petani garam terhadap 
bantuan garam sehingga mampu menyeretnya dalam 

lingkaran kemiskinan 

c. Pasrah terhadap nasib 

Petani garam desa lembung telah hidup sebagai 

kesatuan buruh petani garam yang memiliki satu 

kesatuan nasib dalam menghidupi keluarganya. Petani 

garam desa Lembung merasa bahwa dirinya telah 

memilki nasib yang sama dengan tetangga sekitarnya dan 

merasa bahwa apa yang terjadi pada dirinya telah 

ditentukan oleh tuhan semenjak lahir hal dipaparkan oleh 
informan AS yang menyatakan  

 “ngapain mbak repot-repot cari yang 

lain, kalau nasibnya udah kayak gini 

yauda gak usah maksa buat jadi kaya. 

Apa yang dipaksakan itu gak baik. 

Udah kayak gini kita ya mau gak mua.. 

udah ditentukan semua sama Allah” 

Petani garam desa lembung merasa bahwa apa yang 

telah terjadi telah ditentukan oleh Allah semenjak lahir. 

Petani garam desa Lembung percaya bahwa apa yang 

terjadi pada dirinya merupakan garis hidup yang menjadi 
takdirnya. Selain itu informasi yang di dapatkan juga dari 

informan HY yang menyatakan bahwa 

“gak usah mbak.. ini udah cukup aja 

mbak. Yang penting itu kita udah bisa 

ngasih anak istri makan udah cukup. Jadi 

gak perlu lah yang lain-lainnya. Udah 

takdir saya mungkin jadi petani garam. 

Tapi saya masih bersyukur mbak di luar 

sana masih banyak yang gak bisa 

memenuhi kebutuhan hidupnya” 

Petani garam desa Lembung telah merasa bahwa 

segala kebutuhannya telah terpenuhi dengan menjadi 
petani garam. Petani garam desa Lembung 

memprioritaskan kebutuhan dengan cukup memberi 

makan anak dan istrinya sehingga hal tersebut sudah 

cukup dikatakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Petani garam desa Lembung merasa dirinya masih 

berutung karena melihat diluar masih banyak yang 

tidak bisa memenuhi kebutuhan makan. Informasi 
lain didapatkan oleh informan SU yang menyatakan  

“saya udah cukup mbak dengan kondisi saya 

seperti ini. Udah nyaman mbak, gak ribet. Gak 

usah berharap banyak mbak.. udah bersyukur 

mbak .. udah dituntukan nasib kita sama Allah 

mbak..” 

Petani garam desa lembung merasa nyaman 

dengan kondisi yang diterimanya saat ini. Kondisi 

saat ini telah mencukupkan kebutuhan hidup sehari-

harinya sehingga tidak perlu untuk memikirkan 

lainnya. Nasib yang terjadi saat ini telah menjadi 

takdir hidupnya. Informasi lainnya di dapatkan dari 
informan SL  

“saya tinggal disini sudah lama mbak.. ya tetap 

gini-gini aja mbak.. yang penting bisa makan 

dan kebutuhan rumah terpenuhi mbak.. 

kondisinya juga kayak gini dekat tmbak kalau 

gak jadi petani garam mau jadi apa ya berarti 

kan udah takdir” 

Kondisi lingkungan juga merupakan salah satu 

faktor petani garam untuk tetap mempertahankan 

pekerjaannya sebagai petani garam. Selain itu kondisi 

ini telah berlangsung sejak lama. Lingkungan yang di 

tempati saat ini merupakan suatu takdir membawa 
masyarakat untu tetap menjadi petani garam sehingga 

petani garam sudah pasrah dan meneri nasib mereka. 

Informasi lain di dapatan oleh informan MM yang 

menyatakan 

 “dari pada gak kerja kan malu 

mbak.. tak tako’ mate, tape tako’ 

kalaparan” 

Ciri khas yang sangat melekat pada diri orang 

madura juga ditemukan oelh petani garam desa 

lembung yang menyatakan “tak tako’ mate tape tako’ 

kelaparan” yang artinya tidak takut mati tapi takut 
kelaoaran. Hal ini menunjukan bahwa kelaparan yang 

terjadi dalam diri merupakan salah satu hal yang 

disebabkan oleh dirinya sendiri. Sehingga lebih baik 

bekerja sebagai petani garam dari pada harus malu 

karena tidak dapat memberi makan keluarganya 

d. Pewaris Lahan 

 Budaya kemiskinan pada tingkat individu Terkait 

dengan aspek kondisi fisik dan psikologis individu 

yang terlibat dalam budaya kemiskinan. Petani garam 



Khusnol Hotimah, et al., Pewaris Budaya Kemiskinan dalam Kehi.........                       8 
 

 
e-Jurnal Pustaka  

 

yang terjerat dalam budaya kemiskinan ini dapat 

disebabkan oleh perilaku, tindakan, pilihan, atau 

kemampuan dari individu dalam menghadapi kehidupan. 

Berdasarkan hasil yang di dapatkan di lapangan budaya 

kemiskinan pada Desa Lembung di tandai dengan 

beberapa hal 

Tabel. 4 Arti Pewarisan Tambak 

 

e. Tidak Ada Pilihan Lain 

 Selain  tersedianya lahan yang merupakan 

pemberiaan orang tua yakni adanya alternatif pemilihan 

usaha baru ataupun pekerjaan baru petani garam sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan ataupun keahlian dalam 

keahlian ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan 

akselerasi pola pikir berhubungan erat dengan tingkat 
pendidikan petani dalam menyerap inovasi teknologi 

pertanian, baik itu teknologi saat memulai maupun 

teknologi pasca panen. Masyarakat Desa Lembung 

merasa tidak Ada pilihan lain sebagai petani garam. 

Menjadi petani adalah pilihan hidup. Berdasarkan 

informasi yang di dapatkan oleh AS 

 “Ya mau kerja apalagi Mba.. Di Sini 

daerah nya ya tambak. Kalau Gak 

Garam ya tambak Ikan. Tapi Kalau 

Ikan itu biayanya banyak Mba jadi 
mending Garam aja” 

Tidak ada pilihan lain selain menjadi petani garam hal ini 
dikarenakan petani garam tidak memilki keahlian lain. 

Sejak kecil petani garam hanya berbekal keahlian 

tersebut, petani garam cendrung mengabaikan 

pendidikan pada masa kecilnya hal itu juga di dukung 

dengan kesadaraan diri bahwa mereka berasa dari petani 

garam. Kondisi geografis juga mendorong petani 

garam dalam untuk memnfaatkan air laut. 

 Hal tersebut terjadi sebagai bagian dari ketidak 

berdayaan dirinya dalam menghadapi faktor-faktor 

dasar penentu proses produksi mereka. Lemahnya 

proses produksi mereka ternyata sangat dipengaruhi 
oleh keadaan alam dimana mereka tinggal, hal tersebut 

sangat dominan mempengaruhi kondisi-kondisi yang 

lain sehingga melemahkan produksi mereka. 

Demikian juga karena  mereka harus sangat tergantung 

pada iklim dan curah hujan yang membuat mereka 

tidak dapat berproduksi secara maksimal. Dalam 

kaitan yang tidak terlepas dari kondisi alamnya, 

seringkali juga mempengaruhi wawasan, kemampuan 

dan stamina kerja para petani garam yang cenderung 

pasif dan tidak mendapat rangsangan-rangsangan dari 

luar yang mampu membuat mereka kreatif ataupun 

berupaya maksimal untuk memperjuangkan nasib 

rakyat mereka. 

Tabel 5 Tidak Ada Pilihan Lain 

Informan Tidak ada pilihan lain 

AS Petani garam tidak memilki keahlian lain. 

Sejak kecil petani garam hanya berbekal 

keahlian tersebut, petani garam cendrung 

mengabaikan pendidikan pada masa 

kecilnya hal itu juga di dukung dengan 

kesadaraan diri bahwa mereka berasa dari 

petani garam. 

HY Lemahnya proses produksi mereka 

ternyata sangat dipengaruhi oleh keadaan 

alam dimana mereka tinggal 

SU Terbatasnya keterampilan yang dimilki 

SL Modal hanya cukup menjadi petani 

garam 

MM Memanfaatkan pemberian orang tua 

 

f. Rendahnya Pendidikan Formal 

Sempitnya wawasan tersebut ternyata masih juga 

terkait dengan pendidikan yang di akses, sarana 

pendidikan di desa Lembung masih dikatakan rendah 

karena pada umumnya petani garam mampu 

mengakses pendidikan sampai jenjang SMP sehingga 

untuk mengakses sarana pendidikan yang lebih baik 

dibutuhkan pengorbanan yang besar. Banyak anak-

anak buruh tani yang tidak meneruskan  pendidikan 

mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Berdasarkan 

informasi yang di dapat dari informan  AS 

 “kalau pendidikan mbak bagi 
kami petani garam pada tidak 

Informan Pewarisan Tambak 

AS 

Pemberian tambak oleh orang tua 

merupakan suatu hal yang mendorong 

petani garam untuk tetap melakukan 

pekerjaan tersebut 

HY 

Dengan diberikan lahan oleh orang 

tuanya. Tambak garam merupakan salah 

satu tempat dimana petani garam dapat 

memenuhi segala kebutuhannya. 

SU 

Memberikan sebagian lahannya kepada 
anak merupakan salah satu bentuk 

tanggung jawab dan kewajiban orang tua 

untuk memberikan sebagian hartanya 

untuk bekal masa depannya 

SL 
Memberikan lahan tambak seperti 

halnya memberikan pekerjaan 

MM 
Memanfaatkan lahan agar tetap 

produktif 
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begitgu berpengaruh, buktinya saya 

bisa bikin garam bukan karena saya 

seolah tapi karena saya melihat 

bagaimana orang tua saya membuat 

garam dan juga terbiasa dengan 

membantu orang tua juga mbak waktu 
masih kecil jadi nantik akan bisa 

dengan sendirinya” 

 Berdasarkan informasi yang di dapat bahwa usaha 

garam hanya dibutuhkan langsung di lapangan, tidak ada 

pendidikan khusus yang mengajarkan langsung 

mengenai usaha penggaraman. Kebiasaan sehari-hari 

dengan cara melihat orang lain memproduksi garam akan 

sangat mudah dilakukan. Keluarga buruh tani banyak 

yang memiliki pandangan bahwa pendidikan kurang 

penting, yang mengakibatkan anak-anak mereka banyak 

yang berhenti sekolah. Namun ada juga keluarga buruh 

tani yang memandang bahwa pendidikan itu sangat 
penting tetapi karena banyak faktor yang mempengaruhi 

pendidikan mereka maka mereka lebih memilih untuk 

bekerja dan berhenti sekolah. 

 Rendahnya pendidikan formal oleh petani garam 

menyebabkan rendahnya pendapatan yang diproleh. 

Namun untuk mengatur strategi tersebut tidak hanya 

didapatkan dalam pendidikan saja petani garam memiliki 

strategi untuk menyimpan garamnya untuk di jual pada 

musim penghujan karena menurut petani garam ketika 

garam sulit maka harganya akan sedikit lebih tinggi dari 

pada sebulumnya 

 

Tabel 6 Rendahnya Pendidikan Formal 

Informan Rendahnya Kesadaran Pendidikan 

AS Usaha garam hanya dibutuhkan 

langsung di lapangan, tidak ada 

pendidikan khusus yang mengajarkan 

langsung mengenai usaha penggaraman. 

Kebiasaan sehari-hari dengan cara 

melihat orang lain memproduksi garam 

akan sangat mudah dilakukan 

HY Rendahnya pendidikan formal oleh 

petani garam, menyebabkan rendahnya 

pendapatan yang diproleh 

SU Usaha penggaraman tidak pernah 

diajarkan dalam pendidikan formal, 
sehingga rendah tingginya pendidikan 

formal tidak memberikan pengaruh 

besar terhadap usaha penggaraman 

SL Keluarga petani garam Lembung 

memilih pendidikan ke arah yang 

bersifat agama 

MM 
Menyebabkan rendahnya pendapatan 

petani garam 

Budaya Kemiskinan pada Level Keluarga 

Keluarga merupakan satuan terkecil dalam 

kemiskinan karena keluarga dilihat sebagai satuan 

sosial yang sebagai pranata dalam mendukung 

kebudayaan kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di 

masyarakat bukan semata-mata karena hal ekonomi 
saja, melainkan adanya kekurangan di bidang 

kebudayaan dan di kejiwaan seseorang sehingga 

membentuk budaya yang diturunkan dari generasi ke 

generasi  melalui proses sosialisasi. 

Budaya kemiskinan pada level keluarga petani 

garam desa Lembung dapat dilihat pada singkatnya 

masa kecil yang terjadi pada petani garam. Seperti 

yang telah disampaikan oleh informan AS sebagai 

berikut 

“mulanya saya tidak ingin jadi petani 

garam tapi karena dari kecil sudah 

sering diajak sama bapak sama buat 
garam yauda akhirnya saya ikut aja. 

Lagian mau kerja apalagi. Kalau dulu 

sekolah sulit beda sama sekarang 

mbak.. di sini mayoritas petani garam 

ya ikut aja dan eman juga di kasih 

lahan masak gak mau” 

Kemandirian kerja anak petani garam desa Lembung 

berdasarkan informasi merupakan kemandirian kerja 

yang dijalankan anak-anak masyarakat petani garam 

yang dijalankan anak-anak berdasarkan kesadaran diri 

sendiri dengan memahami kondisi pekerjaan orang 
tuanya. Informasi lain yang didapatkn dari informan 

HY 

 “kita udah terbiasa mbak sejak 

kecil.. kalau orang tua ya mendidik 

anak salah satunya ya dengan 

mengajak ke tambak mbak.. biar 

paham bagaimana kerjanya.. 

mainpun ya di tambak garam.. kalau 

dulu garam ini mbak bagus harganya 

juga lumayan mahal gak kayak 

sekarang mbak.. sekarang murah 
mbak tapi mau gimana lagi sudah 

takdirnya jadi petani garam” 

 

Proses sosialialisasi terhadap kemandirian 

kerja anak petani garam yang dilaksanakan 

adalah proses yang harus dijalani orangtua 

dalam mendidik anaknya. Masyarakat 

petani garam desa Lembung membiarkan 

anaknya bekerja dengan alasan supaya 

anak bisa mandiri dan dapat meringankan 

pekerjaan lain yang seharusnya dapat 
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dilakukannya, sekaligus sebagai bekal masa 

depannya. 

Budaya kemiskinan Pada Level Komunitas Lokal 

 Pada dasarnya lingkungan hidup merupakan salah 

satu factor seseorang menjadi seperti saat sekarang ini. 

Petani garam yang mendorong untuk maju dan tanpa 

menyerah untuk terus menjalani kehidupan, Potret 

budaya kemiskinan pada tingkat komunitas lokal 

ditandai dengan rumah antar rumah petani garam yang 

saling berhimpit dan sempit. Sebagian besar rumah 
masyarakat telah berdinding tembok, meskipun ada juga 

rumah yang berdinding tripleks dan kayu.  

 Halaman depan rumah merupakan halaman yang 

dijadikan ruang bermain anak-anak. Halaman rumah 

yang ada menjadi milik bersama di lingkungan tersebut, 

artinya beberapa rumah hanya memiliki satu halaman.  

Kawasan kumuh di pinggir tambak garam yang telah ada 

sejak lama menjadi bukti bahwa masih ada masyarakat 

yang hidup dalam kemiskinan, bahkan terperangkap 

dalam budaya kemiskinan. 

 Pada petani garam potret komunitas lokal ditandai 
dengan adanya sarana kredit informal untuk meminjam 

uang, atau yang biasa dikenal sebagai bank keliling. 

Tabel 7. Budaya Kemiskinan Level Komuniyas Lokal 

Inforan Budaya Kemiskinan Level Komuniyas 

Lokal 

AS Pemukiman petani garam yang 

berhimpit dan tidak beraturan 

HY Lembaga kredit formal yang ada di 

petani garam yakni bank keliling dengan 

bunga yang tinggi 

SU Pinjaman modal dari tengkulak 

HL Budaya mumpung 

MM Rendahnya etos kerja 

Kesipulan  

 kesimpulan hasil penelitian tentang Petani Garam 

dalam Budaya Kemiskinan (Studi Etnografi Petani 

Garam Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten 

Pamekasan) setelah dijelaskan tentang analisa Budaya 
Kemiskinan menggunakan teori budaya kemiskinan 

Oscar Lewis, maka dapat disimpulkan  berdasarkan 

(bentuk, yang tertananya sifat malas dalam mendapatkan 

alternative pekerjaan baru, ketergantungan pada bantuan 

petani garam, pasarah terhadap suatu keadaan dan 

beranggapan bahwa ini adalah tadir dari Tuhan, 

sehinngga secara keseluruhan dismipulkan bahwa petani 

garam di desa lembung sangat menikati pekerjaan 

tersebut dan meskipun harus dalam keterpaksaan karena 

merupakan warisan dari orang tuanya , hal tersbut 

sangat disyukuri oleh para petani garam karena dapat 

mencukupi kebutuhan sehari-harinya  demi 

kelangsungan hidupnya. 

Saran 

 Saran  dalam penelitian ini yaitu untuk penelitian 

selanjutnya yang memilih topik yang sama dapat 

menggunakan metodologi yang berbeda, setting sosial 

yang berbeda dan lebih bervariasi dalam penentuan 

informan. Analisa mengenai petani garam yang 
menyebabkan dirinya sendiri berada dalam dalam 

budaya kemiskinan, meskipun untuk saat ini temuan 

data di lapangan sudah cukup baik, namun akan lebih 

baik jika penelitian selanjutnya juga melibatkan 

beberapa pihak. Masih banyak aspek lain yang dapat 

dikaji baik mengenai  pemaknaan  maupun objek yang 

berbeda  sehingga penelitian yang menggunakan tema 

yang  sama tentunya sangat dibutuhkan untuk 

memperdalam kajian ini 
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