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ABSTRACT

“MERANTAU AND PULANG BASAMO”
(Study of Migration Patterns Reinterpretation of the Minangkabau

Community in Bandar Lampung)

BY

INTAN FAKHRINA

This study aims to assess the reinterpretation of merantau pattern of Minang
society and assess the tradition of pulang basamo which currently conducted
by Minangkabau society in Bandar Lampung. The method currently used in
this research is descriptive qualitative approach. The data collecting
technique used that are interviews, participant observation, and
documentation. Informant determining technique used is purposive sampling
and there were 10 informants. The results of the research about merantau
and pulang basamo that is merantau considered a way to improve the prestige
and the degree of the family, by merantau, Minang people can change their
social life. As for, there are patterns of merantau gained from this research 1.
The pattern influenced by social change. 2. The pattern influenced by town
appeal. 3. The pattern because of family succession and tradition of pulang
basamo is tried to maintain in order to improve the sense of kinship among
immigrants.

Keywords: Merantau, pulang basamo, hometown, Minangkabau



ABSTRAK

“MERANTAU DAN PULANG BASAMO”
(Studi Reinterpretasi Pola Migrasi pada Masyarakat Minangkabau di

Bandar Lampung)

OLEH

INTAN FAKHRINA

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Reinterpretasi pola merantau masyarakat
Minang serta mengkaji tradisi pulang basamo yang dilakukan masyarakat
Minangkabau saat ini di Bandar Lampung. Metode yang saat ini digunakan dalam
penelitian ini bertipe deskritif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan
wawancara mendalam, pengamatan terlibat, dan dokumentasi. Teknik penentuan
informan yang digunakan adalah purposive samping dengan jumlah informan 10
orang. Hasil dari penelitian merantau dan pulang basamo adalah merantau
dianggap suatu cara untuk meningkatkan gengsi dan drajat keluarga, dengan
merantau orang minang dapat merubah kehidupan sosialnya. Adapun pola
merantau yang didapatkan dari penelitian ini 1. Pola merantau dipengaruhi oleb
pwrubahan sosial. 2. Pola merantau yang dipengaruhi daya tarik kota. 3. Pola
merantau karena turut keluarga dan tradisi pulang basamo berusaha dipeetahankan
untuk meningkatkan rasa kekeluargaan antar perantau.

kunci : Merantau, pulang basamo, kampung halaman, Minangkabau



 

 

“MERANTAU DAN PULANG BASAMO” 

(Studi Reinterpretasi Pola Migrasi pada Masyarakat Minangkabau  

di Bandar Lampung) 

 

 

Oleh  

INTAN FAKHRINA  

 

Skripsi 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

SARJANA SOSIOLOGI 

Pada 

Jurusan Sosiologi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 



Judul Skripsi

Nama Mahasiswa

No. Pokoklvlahasiswa

Jurusan

Fakultas

MERANTAU I}A}t PI}LANG BASAMO
(Studi Reinterpretasi Poh Migrusi Maryr*rt
Minangkabau di Bondar Lampung)

Wtrmdialdru,ima

u16011050

Sosiologi

IImu Sosirldan Ilmu Politik

h[P 19610602 198902 I 001

S.SosrI[.Si.



hrIEI{GESAEKAN

Tim Penguji

Kettra : Ih. hrtoven Vitltlordt,S.Sos, msi. ...

Peryuji Utama : Drs. Susetyo, msi"

Tanggal Lulus Ujiao Skdpsi :27 Febmafizill7



 



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Intan Fakhrina. Lahir di

Bandar Lampung, pada tanggal 18 April 1994. Penulis

merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, dari

pasangan Bapak Ermond. A. Djalal dan Ibu Suryana.

Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Kini penulis beralamat di Jl. Imam Bonjol Kelurahan

Sukajawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung.

Pendidikan yang ditempuh olah penulis :

1. Sekolah Dasar Negeri 4 Natar, Lampung Selatan. Diselesaikan pada tahun

2006

2. SMPN 2 Bangun Rejo, Lampung Tengah. Diselesaikan pada tahun 2009

3. SMKN 3 Bandar Lampung. Diselesaikan pada tahun 2012

Pada tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung di

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi. Pada tahun Januari 2015

penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata di desa Dwi Warga Tunggal Jaya,

Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Pada tahun 2017 penulis

menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Merantau dan Pulang Basamo”.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah...

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah

Memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, serta kelancaran untukku dalam

Mengerjakan skripsi ini.

Sebuah karya kecil kupersembahkan untuk keluarga kecilku

Ayahanda Ermond.A.Djalal dan Ibunda Suryana, sebagai ungkapan Bakti dan

rasa Cinta atas jerih payah, didikan serta seluruh do’a yang tiada henti

yang dipanjatkan untuk perjalanan hidup anak-anaknya

Terima kasih untuk segalanya.

Untuk Adik-adik Ku, Muthia Fakhrina, Annisa Fakhrina, dan Nurul Fadila

Fakhrina terima kasih atas segala bantuan, doa dan dukungan yang tiada henti

dalam pembutan skripsi ini.

Almamater Tercinta Universitas Lampung



SANWACANA

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, pemilik segala keagungan. Atas

rahmad dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

“merantau dan pulang basamo”(studi reinterpretasi pola migrasi pada masyarakat

Minangkabau di Bandar Lampung). Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih

jauh dari kata “sempurna”, karena masih banyak keterbatasan pengetahuan dan

kemampuan yang dimiliki oleh penulis.

Dari awal hingga akhir penulisan ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan

motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan

terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Syarief Makhya, M.Si , selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Lampung.

2. Bapak Drs. Ikram M.Si, selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

3. Ibu Dr. Bartoven Vivit N. S. Sos, M.Si selaku Pembimbing Utama yang

selalu mendukung, membantu serta sabar memberikan masukan selama

proses bimbingan hingga skripsi ini selesai.

4. Bapak Drs. Susetyo, M.Si, selaku Penguji Utama yang memberikan kritik dan

saran untuk menyempurnakan skripsi ini.



5. Ibu Dra. Yuni Ratnasari, M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang selalu

memberikan arahan dalam massa perkuliahan.

6. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Sosiologi FISIP Unila yang telah memberikan

ilmu pengetahuannya kepada penulis serta staf akademik dan karyawan FISIP

Unila atas segala kemudahan dan bantuannya.

7. Ibu dan Bapak tersayang, terima kasih untuk seluruh kasih sayang, kesabaran,

doa, didikan dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini, serta maaf

baru skripsi ini yang baru bisa aku persembahkan untuk kalian. Semoga

dengan terselesaikannya skripsi ini menjadi awal kesuksesanku sehingga aku

dapat membanggakan ibu dan bapak.

8. Untuk keluarga besar saya terima kasih telah memberikan doa dan dukungan

yang mungkit tidak saya ketahui.

9. Untuk para informan, terima kasih atas penerimaannya yang baik  dan semua

informasi yang telah diberikan.

10. Untuk sahabat-sahabat saya yang luar biasa, Puspitasari, Novita Saktia

Lestari, Siska Desi sujianti, Oktavia Sanjaya dan Hanna. Terimakasih atas

pertemana, kebersamaan, dukungan serta doa tiada tara selama ini.

11. Terima kasih pada teman-teman yang merelakan waktunya memberikan kritik

dan sarannya.Nina Lestari, Juanda, Yunia, Silvia Lazulka, Wayan Agus,

Dayat, Sinta serta seluruh teman-teman Sosiologi angkatan 2012 yang tidak

bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamaannya.

12. Terima kasih kepada pengurus perkumpulan SAS Teluk Betung serta

pengurus KBSB dan PKDP Lampung atas bantuan dan Informasinya.



13. Untuk Keluarga KKN Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar

Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Pak Lurah, Pak Carik, Mbak Ana, Mas

Andri, serta teman-teman seperjuangan Purnama, Ines, Leon, Bang Hamid,

dan Bang Nadir. Terima kasih atas kebersamaan, perjuangan serta pelajaran

berharga selama 40 hari yang tidak bisa dilupakan.

14. Terakhir terima kasih kepeda semua pihak yang telah memberikan bantuan

dan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,

akan tetapi harapan penulis semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan

bermanfaat.

Bandar Lampung,   Februari 2017
Penulis

Intan Fakhrina



ix

DAFTAR ISI

Halaman
ABSTRAK .................................................................................................................. i

ABSTRACT ................................................................................................................ ii

HALAMAN JUDUL ................................................................................................. iii

HALAMAN PERSETUJUN .................................................................................... iv

HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................................v

SURAT PERNYATAAN ...........................................................................................vi

RIWAYAT HIDUP ...................................................................................................vii

MOTTO ......................................................................................................................vii

PERSEMBAHAN.......................................................................................................viii

SANWACANA ........................................................................................................... ix

DAFTAR ISI ..............................................................................................................x

DAFTAR TABEL ......................................................................................................xi

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .........................................................................................1
B. Rumusan Masalah ....................................................................................5
C. Tujuan Penelitian .....................................................................................5
D. Manfaat penelitian ...................................................................................6

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi konsep ......................................................................................8
1. Konsep suku Minangkabau .............................................................8



x

2. Konsep Migrasi dan Merantau ........................................................12
3. Konsep Matrilinial ..........................................................................32

B. Teori Tentang Perpindahan Penduduk ...................................................36
C. Kerangka Fikir .......................................................................................38

BAB III  METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian ..................................................................................40
B. Fokus Penelitian .....................................................................................40
C. Penentuan Informan ...............................................................................41
D. Lokasi Penelitian ....................................................................................43
E. Teknik Pengumpulan Data .....................................................................43
F. Teknik Analisis Data ..............................................................................44

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Orang Minang Di Kota Bandar Lampung.................47
1. Profil wilayah kota Bandar Lampung .............................................47
2. Jumlah penduduk kota Bandar Lampung .......................................48

B. Gambaran Umum SAS Bandar Lampung ..............................................51
C. Gambaran Umum PKDP Lampung .......................................................53

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan ..................................................................................55
B. Asal usul orang Minang ke Bandar Lampung .......................................65
C. Proses Merantau sampai dengan Pulang Basamo ..................................67

1. Merantau dan Manggaleh ...............................................................67
2. Pola merantau orang Minang di Bandar Lampung..........................71
3. Proses penyesuaian diri ...................................................................77
4. Hubungan dengan kampung melalui pulang basamo......................91

D. Analisis reinterpretasi Merantau dan Pulang Basamo............................97
1. Reinterpretsi ....................................................................................101

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ............................................................................................106
B. Saran ......................................................................................................110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



xi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa Kota

Bandar Lampung ...................................................................................... 4 & 51

Tabel 2. Profil Informan ........................................................................... 42

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Per Kecamatan,

Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2014 .................................... 49



xii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka fikir.............................................................................39

Gambar 2. Peta Kota Bandar Lampung ..................................................... 48

Gambar3.Dokumenwawancara ………………………………………… 86

Gambar4.Gedung GSG SAS cabangTelukBetung.................................. 88

Gambar5.Buktiperesmian GSG SAS TelukBetung ............................... 89

Gambar6.kegiatansholatZhuhurberjamaah SAS ................................... 89

Gambar7.fotobersamapengurus SAS …………………………………. 90

Gambar 8.Dokumenwawancara………………………………………….90

Gambar 9. Mobil-mobilparaperantau yang akan PulangBasamo ........... 95

Gambar 10.Dokumensaatpenyambutanrobongan Pulang Basamo ......... 95

Gambar 11.Kesenianmusik Tambur ......................................................... 96



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Citra yang terkenal pada masyarakat Minangkabau adalah merantau.

Merantau merupakan suatu pola perpidahan dari daerah asal ke daerah lain,

tetapi dengan keinginan sendiri atau masyarakat tersebuat meninggal kan

kampung halaman tanpa perintah atau anjuran siapapun dengan tujuan

mereka mereka masing-masing. Menurut Geertz (1963), Minangkabau

sebagai salah satu bangsa di Indonesia, budaya yang menyerupai masyarakat

pesisir.

Merantau juga menunjukan bahwa masyarakat Minang merupakan

masyarakat mandiri dan mudah menempatkan diri di dalam masyarakat hal

ini ditunjukan dengan bagaimana mereka hidup di masyarakat yang mereka

datangi. Ini karena ajaran adat dan budayanya yang mengatakan “dimano

bumi dipijak disinan langit dijunjuang” (dimana bumi dipijak disana langit

dijunjung).

Anggapan ini dibuktikan dengan kondisi para perantau yang hidup dengan

tidak berkelompok dan dapat berbaur dengan baik dimana pun mereka

berada, contohnya di Bandar Lampung. Masyarakat Minangkabau dikota ini

cukup banyak, keberadaan mereka pun tersebar kesetiap penjuru kota ini.
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Menurut Hugo (1982) Migrasi di Indonesia telah menjadi suatu budaya yang

telah teraktualisasiakan kedalam beberapa etnis di Indonesia, oleh karena itu

migrasi menjadi suatu tradisi atau kebiasaan bagi orang-orang dalam

kelompok tertentu untuk meninggalkan tempat kelahiran mereka, tentunya

untuk mencari penghidupan yang lebih layak.

Hal ini juga berkaitan erat dengan sistem sosial yang dapat dikaitkan

dengamasyarakat Minang. Pendapat Alvin L. Bertrand (1980), ada unsur

yang terkandung dalam sistem sosial. Namun 3 hal yang berkaitan tentang

merantau pada masyarakat Minang yaitu : keyakinan (pengetahuan), perasaan

(sentimen), serta tujuan, sarana atau cita-cita (Abdulsyani, 2002 :126)

Tiga unsur inilah menjadi pendorong masyarakat Minang memiliki tradisi

merantau. Merantau memiliki corak pola yang beragam pada setiap

masyarakat atau antara daerah satu dengan yang lain. Hal ini terjadi karena di

sesuaikan dengan kondisi daerah yang akan dituju atau tradisi dari daerah asal

mereka, dari sinilah corak pola merantau pada masyarakan Minang terbilang

beragam.

Interaksi dengan lingkungan sekitar pun berjalan baik walaupun terdapat

paguyuban atau perkumpulan masyarakat Minang yang menghubungkan

mereka dalam suatu kegiatan tetapi ini tidak mempengaruhi hubungan mereka

dengan masyarakat dari suku yang berbeda.

Terdapat kaitan yang erat antara merantau dengan Budaya Manggaleh atau

yang dikenal dengan Berdagang, walaupun banyak orang Minang memiliki

profesi diluar berdagang tetapi orang Minang terlanjur menonjol sebagai
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pedagang yang dapat menyaingi orang Cina. Dibekali kemampuan dagang

yang baik sampai-sampai banyak orang berseloroh, kalau ada migrasi kebulan

pada saat itu juga rumah makan padang akan berdiri disana (H. Ch. N. Latief,

2000). Ini menunjukan bahwa orang Minang dapat menjangkau berbagai

tempat.

Namun didalam bukunya Mochtar Naim mengatakan bukanlah suatu

keharusan bahwa tujuan merantau adalah untuk pindah secara permanen atau

meninggalkan kampunga asal untuk selamanya. Mungkin sebaiknya, dengan

menggunakan kata-kata dari Mabogunje, maksud merantau ialah “membuat

kampung halaman yang semula, sebagai tempat yang baik untuk kembali”

(Mochtar Naim, 1979: 9).

Seperti kata pepatah Minangkabau“setinggi-tingginya terbang bangau

kembalinya kekubangan juga”. Seharusnya para perantau Minangmelihat

kampung halaman sebagai tempat untuk kembali, mendengar istilah “Pulang

Basamo” dapat dilihat orang Minang akan tetap melihat kampung halaman

mereka. Biasanya kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama pada Hari

Raya Lebaran atau setelahnya sebagai ajang silaturahmi dengan keluarga dan

handau-taulan yang sudah lama tidak berjumpa. Walaupun dilakukan secara

bersama-sama, pulang basamo tidak selalu berupa rombongan besar.

Dari pembahasan diatas, saya tertarik untuk melihat dan mengkaji tentang

corak pola merantau para masyarakat Minang yang memiliki perbedaan-

perbedaan serta cara perantau melakukan tradisi pulang basamo ketanah asal

mereka dengan begitu banyak kenyamanan yang ada di daerah rantauan
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mereka. Kajian ini ingin saya dapatkan pada perantau Minang yang ada di

Bandar Lampung.

Pada tahun 2010 perbandingan masyarakat Minang dengan suku lain yaitu :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa Kota Bandar Lampung

(Sumber: BPS Provinsi Lampung, Sensus Penduduk Tahun 2010)

Banyak pendatang dari Minang yang berada berada di Bandar Lampung

diharapkan pernah melakukan tradisi pulang basamo dengan keluarga atau

kerabat dekat mereka. Kajian Ini cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini diambil karena banyak perantau dari Minang yang menetap di

tanah rantaunnya. Perantau pun tergolong dari usia produktif mulai dari usia

belasan tahun orang Minang sudah melakukan tradisi merantau karena

mereka  memiliki keberanian dan mental kuat untuk berada didaerah asing.

No SukuBangsa Jumlah

1. Jawa 357.512

2. Suku Asal Lampung 139.236

3. Sunda 105.502

4. Suku Asal Banten 68.468

5. Suku Asal Sumatera Selatan 90.881

6. Bali 3.647

7. Minangkabau 29.544

8. Tionghoa 29.706

9. Bugis 5.286

10. Batak 20.195

11. Lainnya 28.946

Total 878.923
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Masalah ini yang menimbulkan efek negatif bagi daerah asal karena

bagaimana daerah asal atau kampung halaman menjadi produktif dan

berkembang jika kalangan mudanya memilih untuk merantau. Walaupun

dengen tujuan yang berbeda-beda, misalnya anak-anak yang tujuan awalnya

merantau adalah untuk melanjutkan sekolah. Setelah pendidikan mereka

selesai dan mendapat pekerjaan didaerah yang mereka datangi apakah mereka

akan tetap berfikir ingin pulang sedangkan keadaan dirantau sudah membuat

mereka nyaman

Ketika mereka teringat dengan kampung halamannya pun jika orang tua

mereka masih ada dan tinggal disana, namun jika orang tua atau keluarga

dibawa untuk tinggal dirantau atau sudah tiada atau meninggal mungkin

ingatan tentang kampung halaman mulai memudar dan mungkin “pulang

basamo adalah bila takana” atau jika teringat dan membandinganpulang

basamo dengan budaya mudiknya orang Jawa yang dilakukan para TKW

(Tenaga Kerja Wanita) atau TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Mereka akan

tetap kembali kekampung halaman atau sekedar mengirimkan uang

penghasilan mereka kepada keluarga dikampung untuk membangaun

kehidupan yang lebih baik serta kontribusi untuk daerah pun tersalur dari para

TKWatau TKI ini. Pada masalah ini bukan bermaksud membandingkan

antara kedua suku tersebut tetapi dalam kaitan ini perlu diperhatikan dalam

tradisi merantau itu sendiri, bahwa untuk mengingatkan orang Minang agar

selalu ingat kubangan atau kampung halamannya serta selalu memiliki

hubungan yang baik dan perhatian pada ranah asalnya. Hal ini juga
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ditekankan untuk para anak-anak daerah yang mulai meninggalkan tanah

asalnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan

masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana reinterpretasi pola merantau orang Minangkabau di daerah

Bandar Lampung?

2. Bagaimana tradisi pulang basamo yang dilakukan oleh orang

Minangkabau di daerah Bandar Lampung

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji reinterpretasi pola merantau masyarakat Minangkabau di Bandar

Lampung

2. Mengkaji tradisi Pulang Basamo yang dilakukan masyarakat Minangkabau

di Bandar Lampung

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang telah

dikemukakan diatas maka penelitian ini diharapkan dapat:

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi

empirik yang sesuai dengan analisis ilmu sosial dari segi budaya,

perubahan sosial, maupun seputar pendidikannya dimana hal ini berkenaan

erat pada kehiduapan masyarakat sehari-hari serta proses dalam hubungan

sosial antara perantau dengan masyarakat sekitarnya. Diharapkan juga
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penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi proses penelitian

selanjutnya.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

bagi para pembaca, bahwa budaya merantau dan pulang basamo memiliki

manfaat dan tujuan sendiri bagi perantau dan terdapat makna didalamnya

serta masalah yang timbul apabila ada hal-hal yang tidak diperhatikan.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Konsep

1. Konsep suku Minangkabau

Secara etimologi, Minangkabau berasal dari dua kata, yaitu Minang dan

Kabau. Kata minang ini awalnya dari pengucapan bahasa masyarakat yang

mengucapkan kata manang yang berarti kemenangan, dan kata kabau yang

berarti kerbau. Jadi kata Minangkabau berarti “kerbau yang menang”.

Menurut lagenda, nama ini diperoleh dari peristiwa perselisihan di antara

kerajaan Minangkabau dengan seorang putera dari Jawa yang meminta

pengakuan kekuasaan di Melayu, untuk mengelakkan diri mereka dari

berperang, rakyat Minangkabau mengusulkan pertandingan adu kerbau di

antara kedua pihak. Putera tersebut setuju dan mengadakan seekor kerbau

yang besar badannya dan ganas. Rakyat setempat hanya mengandalakan

seekor anak kerbau yang lapar tetapi dengan diberikan pisau pada tanduknya.

Sewaktu peraduan, si anak kerbau yang kelaparan dengan tidak sengaja

menyerudukkan tanduknya di perut kerbau besar itu karena ingin mencari

puting susu untuk meghilangkan lapar dan dahaganya.  Kerbau yang ganas itu

mati, dan rakyat setempat berhasil menyelesaikan pergelutan tersebut dengan

cara yang aman.
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Masyarakat Minangkabau sendiri merupakan suatu kelompok etnik atau suku

yang mendiami wilayah Propinsi Sumatera Barat. Sebagaimana halnya

dengan masyarakat Indonesia lainnya di wilayah nusantara ini, masyarakat

Minangkabau memiliki sistem nilai budaya yang telah diwarisi secara turun

temurun dari nenek moyang mereka. Masyarakat dan kebudayaan

Minangkabau memiliki filsafat dan pandangan hidup yang terekspresikan

dalam pepatah petitih adat yang menjadi acuan hidup mereka. Masyarakat

Minangkabau meyakini bahwa nilai-nilai kehidupan yang mereka yakini itu

adalah prinsip hidup yang abadi dan langgeng, yang terkenal dengan

ungkapan "tak lekang dek paneh dan tak lapuak dek hujan". Melalui pepatah-

petitih dan pantun-peribahasa itu, akan ditemukan prinsip-prinsip dasar

kehidupan yang dijadikan dasar dalam kehidupan pribadi maupun

bermasyarakat.Minangkabau lebih dikenal sebagai bentuk kebudayaan

daripada bentuk negara atau kerajaan yang pernah ada dalam sejarah (Navis,

1986:1).

Prinsip-prinsip Kebudayaan Minangkabau itu dapat ditemukan dalam

“Tambo” yang secara turun-temurun diwariskan melalui penuturan (lisan).

Tambo adalah suatu karya sastra sejarah, suatu karya sastra yang

menceritakan sejarah (asal usul) suku bangsa, asal usul negeri dan adat

istiadatnya, yaitu Minangkabau. Karya sastra sejarah ini dapat juga disebut

historiografi tradisional, penulisan sejarah suatu negeri berdasarkan

kepercayaan masyarakat turun temurun (Edwar-Djamaris, 1991:1).
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Adat Minangkabau adalah aturan hidup bermasyarakat di Minangkabau yang

diciptakan oleh leluhurnya, yaitu Datuak Perpatieh Nan Sabatang dan Datuk

Katumanggungan. Ajaran-ajarannya membedakan secara tajam antara

manusia dengan hewan di dalam tingkah laku dan perbuatan, yang didasarkan

kepada ajaran-ajaran berbudi baik dan bermoral mulia sesama manusia dan

dalam lingkungannya. Artinya adat itu mengatur tata kehidupan masyarakat,

baik secara perseorangan maupun secara bersama dalam setiap tingkah laku

dan perbuatan dalam pergaulan, yang berdasarkan budi pekerti yang baik dan

mulia, sehingga setiap pribadi mampu merasakan ke dalam dirinya apa yang

dirasakan oleh orang lain (Rajo Penghulu; 1994:13).

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai kelompok masyarakat yang

mencontoh harmoni sistem hukum alam. Artinya, mereka dapat diibaratkan

dengan semua unsur alam yang berbeda kadar dan perannya. Unsur-unsur itu

saling berhubungan, tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan, tetapi

tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tetapi, tidak saling

meleburkan (Navis, 1986:59).

Syafi’i Ma’arif (1996) menambahkan bahwa manusia menurut pandangan

pepatah adat Minangkabau haruslah memiliki status dan kedudukan yang

sama di depan sejarah, sekalipun memiliki fungsi yang berbeda, seperti

berbedanya fungsi matahari dan bumi, air, dan udara.

Manusia dalam pandangan filsafat alam Minangkabau memiliki fungsi dan

peran yang sesuai dengan kemampuan dan tugasnya masing-masing. Pepatah

adat Minangkabau mengukuhkan sikap hidup ini dengan ungkapan “Yang
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buta penghembus lesung, yang pekak pelepas bedil, yang lumpuh penghuni

rumah, yang kuat pemikul beban, yang bodoh untuk disuruh-suruh, dan yang

pintar lawan berunding” (Nasrun, 1971:67).

Selain itu masyarakat Minangkabau dikenal juga sebagai masyarakat yang

sangat terbuka dalam menerima perubahan. Suku bangsa Minangkabau

terkenal kepeloporannya dalam menyeruak ke alam pemikiran modern tanpa

meninggalkan nilai-nilai budaya yang telah berurat berakar dalam

kebudayaan mereka (Hars, 1992:98).

Memahami kebudayaan harus dimulai dengan mendefinisikan ulang

kebudayaan itu sendiri, bukan sebagai kebudayaan genetik (yang merupakan

pedoman yang diturunkan), tetapi sebagai kebudayaan diferensial (yang

dinegosiasikan dalam keseluruhan interaksi sosial). Kebudayaan bukanlah

suatu warisan yang secara turun temurun dibagi bersama atau dipraktekkan

secara kolektif, tetapi menjadi kebudayaan yang lebih bersifat situasional

yang keberadaannya tergantung pada karakter kekuasaan dan hubungan-

hubungan yang berubah dari waktu ke waktu (Irwan-Abdullah, 2006:9-10).

Salah satu bentuk perubahan yang esensial ialah perkenalan yang lebih

mendalam dengan agama Islam yang telah menimbulkan kesadaran pada

orang Minangkabau untuk lebih mementingkan keislamannya daripada

keMinangkabauannya dan menimbulkan kesadaran tentang keganjilan adat

Minangkabau (Umar Yunus, 2007; 249).
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Maksudnya disini adalah setelah masuknya agama islam di Minangkabau

mereka merasa agama islam sangat sesuai dengan kehidupan mereka dan

dapat dijadikan pedoman hidup yang baik sehingga mereka lebih

mementingkan keislamannya dibandingkan budaya ke Minangkabauanyang

mereka anut sebelumnya serta mereka baru memahami sebenarnya didalam

suatu kebudayaan itu sendiri terdapat kekurangan dan keganjilan dalam

ajarannya serta penerapannya.

2. Konsep Migrasi dan Merantau

a. Konsep Migrasi

Migrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan untuk

menetap dari suatu tempat ke tempat lain melalui batas politik/negara ataupun

batas administrasi/batas bagian dari suatu negara. Perserikatan bangsa-bangsa

merumuskan : migrasi penduduk sebagai suatu perpindahan tempat tinggal

dari suatu unit administrasi satu ke unit administrasi lain (United Nations

1970, 1).

Secara sederhana migrasi didefinisikan sebagai aktivitas perpindahan. Bila

melampaui batas negara maka disebut dengan migrasi internasional.

Sedangkan migrasi dalam negeri merupakan perpindahan penduduk yang

terjadi dalam batas wilayah suatu negara, baik antar daerah ataupun antar

propinsi.  Pindahnya penduduk ke suatu daerah tujuan disebut dengan migrasi

masuk.  Sedangkan perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah disebut

dengan migrasi keluar (Depnaker, 1995).
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Menurut BPS (1995) terdapat tiga jenis migran antar propinsi, yaitu :

1.Migran semasa hidup (life time migrant) adalah mereka yang pindah dari

tempat lahir ke tempat tinggal sekarang, atau mereka yang tempat tinggalnya

sekarang bukan di wilayah propinsi tempat kelahirannya.

2.Migran risen (recent migrant) adalah mereka yang pindah melewati batas

Provinsi dalan kurun waktu lima tahun terakhir sebelum pencacahan.

3.Migran total adalah orang yang pernah bertempat tinggal di tempat yang

berbeda dengan tempat tinggal pada waktu pengumpulan data.

Gould dan Prothero (1975, 41) juga menekankan unsur perpindahan tempat

tinggal. Namun menurut mereka berdua, walaupun seseorang telah secara

resmi pindah tempat, tetapi bila ada niat sebelumnya untuk kembali ketempat

semula, maka harus dianggap sebagai mobilitas sirkuler, bukan sebagai

migrasi.

Hampir semua migrasi berkaitan dengan ruang dan waktu, mengenai

keterkaitan antara ruang dan waktu ini, para ahli dihadapkan pada suatu

kesulitan untuk menetapkannya. Berangkat dari masalah tersebut,

sebagaimana dikemukakan olehElspeth Young(1982) mengatakan: beberapa

penulis mengusulkan agar migrasi dianggap bagian dari suatu rangkaian

kesatuan yang meliputi semua jenis perpindahan penduduk, yaitu mulai dari

penglaju sampai pindah tempat untuk jangka panjang yang digambarkan

sebagai mobilitas penduduk.
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Menurut Mantra (1985), mobilitas penduduk dapat dibagi menjadi dua bentuk

yaitu mobilitas permanen atau migrasi dan migrasi non permanen atau

mobilitas sirkuler. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah

lain dengan maksud untuk menetap didaerah tujuan dan mobilitas non

permanen ialah gerakan penduduk dari suatu tempat ke tampat yang lain

dengan tidak ada niat untuk menetap didaerah tujuan.

Todara dalam Virzanira (2014) juga menyatakan migrasi merupakan suatu

proses yang sangat selektif mempengeruhi setiap individu dengan ciri-ciri

ekonomi, sosial, pendidikan dan demografi tertentu, maka pengeruhnya

terhadap faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi dari masing-masing

individu juga bervariasi. Variasi tersebut tidak hanya terdapat pada arus

migrasi antar wilayah pada negara yang sama, tetapi juga pada migrasi antara

negara.

Beberapa faktor non ekonomis yang mempengaruhi keinginan seseorang

melakukan migrasi adalah:

1. Faktor sosial, termasuk keinginan para migrasi untuk melepaskan dari

kendala-kendala tradisional yang terkandung dalam organisasi-organisasi

sosial yang sebelumnya mengekang mereka.

2. Faktor-faktor fisik, termasuk pengeruh iklim dan bencana meteorologis,

seperti banjir dan kekeringan.

3. Faktor demogarfis, termasuk penurunan tingkat kematian yang kemudian

mempercepat laju pertumbuhan penduduk suatu tempat.

4. Faktor-faktor kultural, termasuk pembinaan kelestarian hubungan keluarga

besar yang berada pada tempat tujuan migrasi
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5. Faktor-faktor komunikasi, termasuk kualitas seluruh sarana transportasi,

sistem pendidikan yang cenderung berorientasi pada kehidupan kota dan

dampak-dampak modernisasi yang ditimbulkan oleh media massa atau

media elektronik.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, faktor yang mempengaruhi

semakin meningkatnya migrasi yang di lakukan oleh masyarakat tidak hanya

didasari oleh faktor ekonomi saja tetapi faktor non ekonomi pengaruhnya

juga sangat besar. Misalnya, migrasi untuk mencari penghidupan yang lebih

baik di daerah lain Sehingga menimbulkan gelombang kenaikan penduduk di

beberapa daerah besar dan menyebabkan daerah yang ditinggalkan menjadi

semakin tertinggal karena penduduk yang semula menempatinya memilih

hijrah kedaerah yang dianggap layak untuk di huni, namun beda halnya jika

daerah yang didatangi merupakan daerah yang kurang penduduknya seperti

provinsi Lampung dahulu yang penduduknya berjumlah terbatas tetapi

sekarang akhirnya penduduk asli tergeser oleh para pendatang yang

didominasi oleh penduduk dari daerah Jawa. Pergeseran ini yang

menimbulkan kebudayaan asli semakin terkikis.

Bogue (1959: 489) dalam Boyle, etc (1998: 37) mengatakan, migrasi

menggambarkan perpindahan yang melibatkan perubahan yang komplit dan

penyelarasan kembali afiliasi masyarakat dari individu-individunya. Ini

artinya terdapat perubahan perilaku masyarakat karena penyesuaian-

penyesuaian yang terjadi ditempat tujuan migrasi berada. Oleh karena itu,

Fielding (1992) dalam Boyle, etc (1998) menyimpulkan secara umum bahwa

migrasi merupakan suatu kejadian penting dalam budaya. Proses perubahan
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yang terjadi tersebut dalam ilmu sosiologi disebut sebagai asimilasi

kebudayaan. Perpindahan penduduk dalam bentuk merantau ada

hubungannya dengan siklus kehidupan, dan setiap perpindahan tidak berarti

merupakan komitmen untuk berdiam seterusnya didaerah rantau tertentu.

Kato menamakan perpindahan jenis ini sebagai “perpindahan beredar”

(circulatory migration).

a. Urbanisasi (urbanization)

Definisi urbanisasi berbeda beda antara suatu negara dengan negara lainnya

tetapi biasanya pengertianya berhubungan dengan kota atau daerah

pemukiman lain yang padat.

b. Transmigrasi ( Transmigration )

Adalah salah satu bagian dari migrasi. Transmigrasi adalah pemindahan dan

kepindahan penduduk dari suatu tempat untuk menetap di tempat lain yang

tetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia guna kepentingan

pembangunan negara atau karena alasan alasan yang di pandang berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam undang Undang No. 3 Tahun 1972 (Safrida,

2003)

b. Konsep Merantau

Menurut Tambo Minangkabau Pusako, asal usul keturunan etnis

Minangkabau adalah perantu, dari Iskandar Zulkarnain yang memerintahkan

ketiga putranya pergi untuk merantu dengan tujuan menambah ilmu dan

pengalaman. Ketiga putranya tersebut yaitu Sutan Maharajo Alif, Sutan

Maharajo Depang, dan Sutan Maharajo Dirajo. Mereka mengarungi lautan

luas dari tanah Arab, kemudian Sutan MaharajoAlif  memerintah di
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Banuruhum, Sutan Maharajo Depang memerintah di negeri Cina, dan Sutan

Maharajo Dirajo terus ke pulau Perca (Sumatra), memerintah disekitar

Gunung Merapi, di negeri yang belum bernama Minangkabau.

Beratus-ratus tahun kemudian, setelah Sri Maharajo Dirajo wafat,

bertebaranlah anak cucunya ke mana-mana, dari tanah asalnya disekitar

Gunung Merapi, merantau berombongan mencari tanah- tanah baru dibuka,

untuk keberlangsungan hidup mereka (Sjarifudin, Amir. 2014).

Menurut istilah sendiri “merantau”  berarti  “migrasi”, tetapi Merantau adalah

tipe khusus dari migrasi dengan konotasi budaya tersendiri yang tidak mudah

diterjemahkan kedalam bahasa Inggris atau bahasa barat manapun.

“Merantau” adalah istilah Melayu, Indonesia, dan Minangkabau yang sama

arti dan pemakaiannya denagn akar kata “ rantau”. “Rantau” menurut

Winstedt, Iskandar, dan Purwadarminta, ialah kata benda yang berarti dataran

rendah atau daerah aliran sungai, jadi biasanya terletak dekat ke- atau bagian

daerah pesisir. “ Merantau” ialah kata kerja yang berawalan “me-“ yang

berarti “pergi ke rantau”. Terkadang ada yang menyalah artikan merantau

dengan migrasi. Merantau dianggap sama saja dengan migrasi. Secara

pragmatis, merantau dan migrasi mamang hampir sama, namun sebenarnya

terdapat perbedaan antara keduanya. Apakah perbadaan itu? Migrasi dari segi

sosial ekonomi berarti perpindahan orang atau golongan bangsa secara besar-

besaran menuju daerah-daerah baru. Penyebabnya bermacam-macam, yakni

karena kepadatan penduduk, bencana alam dan perubahan ilmiah tekanan

ekonomi, politik, atau keagamaan (Ensiklopedia Indonesia, 1984; 2241).
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Menurut Mochtar Naim (1978) merantau merupakan perpindahan tradisional,

institusional, dan normatif. Perpindahan ini memiliki hubungan dengan siklus

kehidupan kerena setiap perpindahan tidak harus berkomitmen untuk terus

berdiam diri di tempat rantauan.

Menurut Mochtar Naim (1978)Dipandang dari sudut sosiologi, istilahini

mengandung enam unsur pokok yaitu:

1. Meninggalkan kampung halaman

2. Dengan kemaun sendiri

3. Untuk jangka waktu yang lama

4. Dengan tujuan mencaru penghidupan, menuntut ilmu atau mencari

pengalaman

5. Biasanya dengan maksud kembali pulang, dan

6. Merantau ialah lembaga sosial yang membudaya

Rantau, secara bahasa berarti daerah pesisir. Kato mendefinisikan kata kerja

‘rantau’ yakni meninggalkan kampung halaman (Kato, 2005: 4). Maka

Merantau berarti pergi ke daerah rantau atau daerah pesisir, meninggalkan

kampung halaman. Dalam bukunya, Mochtar Naim (1979: 3) juga

menjelaskan perubahan makna merantau. Ia menjelaskan:

“Di masa dahulu ketika tanah air orang Minangkabau masih
terbatas kepada Luhak yang Tiga, pergi kepantai Timur atau
pantai Barat sudah dipandang merantau [...] Tetapi dewasa
ini, karena Sumatra Barat dari sudut pandang politik dan
budaya telah menjadi suatu wilayah[...] mereka menjadi
terbiasa mengunakan kata merantau hanya untuk bepergian
keluar Sumatra Barat.”
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Kriteria pertama (yakni “meninggalkan kampung halaman pergi merantau”)

memberi rauang bergerak untuk menafsirkan pengertian “jarak” menurut

perkembangan waktu, kendati pun konotasi pergi kerantu pabila tetap saja

ada. Jadi, masyarakat minang menganggap dirinya merantau walaupun hanya

pergi kedesa lain atau daerah lain atau daearah yang masih terjangkau dari

daerahnya. Merantau memiliki dimensi kultural, terkait dengan kewajiban

budaya, khususnya bagi laki-laki. Tradisi merantau merupakan perwujudan

dari nilai budaya Minangkabau yang menganut falsafat alam terkembang jadi

guru. Melalui Merantau, Masyarakat Minangkabau tidak hanya pergi keluar

daerah akan tetapi juga menjalankan misi budaya (Pelly, 1994). Merantau

merupakan perpindahan tardisional, institusional, dan normative (Provencher,

1976; Naim, 1984).

Bisa dilihat pula pentingnya merantau pada masyarakat Minang dipengaruhi

sebuah pantun Minang yang berbunyi

Karatau madang di hulu
Babuah babungo balun

Marantau Bujang dahulu
Di rumah baguno balun
(Keratau madang di hulu
Berbuah berbunga belum
Merantau Bujang dahulu
Di rumah berguna belum)

Pantun ini menyarankan pemuda-pemudi Minangkabau untuk merantau

karena mereka dianggap belum bisa memberi manfaat besar di kampung

halaman. Pengertian merantau di sini bukan mengusir warganya pergi dari

tanah kelahiran, tetapi betujuan untuk memperluas wawasan seseorang

dengan pergi ketempat yang berlainan. Pergi sementara ini diharapkan dapat
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memperkuat pemahaman terhadap nilai dan adat Minangkabau dengan

perbandingan nilai yang berlaku diluar adatnya, sehingga penghargaan dan

kecintaanya pada adat dan budaya sendiri semakin dalam dan berakar.Jika

dikaitkan dengan konsep merantau Minangkabau yang menganjurkan

perantau untuk sama-sama membangun nagari (Ranah Minang) setelah

merantau, maka tujuan merantau yang terkait dengan berdagang atau pun

bekerja memang cocok dilakukan. Karena merantau untuk berdagang atau

pun bekerja memang memiliki harapan utama untuk perbaikan ekonomi.

Dengan perbaikan ekonomi, seseorang dapat membangun nagari dengan

materi yang mereka punya. Untuk itu, tujuan merantau yang terkait dengan

berdagang ataupun bekerja memang cocok untuk dilakukan. bagaimana

dengan tujuan merantau yang terkait dengan mencari ilmu (belajar)? Seperti

apa mahasiswa perantau mengambil perannya sebagai perantau? Apa yang

mereka pikirkan tentang budaya merantau? Merantau dengan tujuan mencari

ilmu (belajar) memang banyak dilakoni oleh anak bujang dan anak gadih

Minangkabau saat ini. Mereka memutuskan untuk menuntut ilmu di

luardaerah asalnya (Marta, Suci, 2014)

Adapun dapat dilihat merantau dari segi waktu, aktivitas Merantau dibagi

menjadi tiga macam (Kato, 2005; 13) yakni:

1. Merantau untuk pemekaran nagari (sejak masa legenda hingga awal abad
ke-19)

2. Merantau Keliling (sejak akhir abad ke-19 sampai 1930-an)

3. Merantau Cino (sejak 1950-an hingga sekarang)
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Jadi apabila seseorang pergi keluar daerah budayanya dengan kemauan

sendiri dapat dipandang sebagai perbuatan merantau tersebut bukan lagi

berkomunikasi dan berinteraksi hanya dengan kaum kerabatnya atau anggota

kelompok ekniknya, melainkan juga dengan orang yang latar belakang etnik

dan kulturnya berbeda-beda.

Merantau sebenarnya merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang

dilakukan dari berbagi suku meskipun tingkat kebutuhan dan intensitasnya

yang berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi fenomena migrasi yang

sering disebut dengan merantau ini merupakan tradisi yang sudah cukup

lama. Sejarah menunjukan bahwa berbagai etnis di Indonesia sudah

melakukan tradisi ini ke daerah lain di luar daerah asal. Misalnya perantau-

perantau dari Minangkabau, Bugis yang terkenal dengan penjelajah lautnya

sampei dengan etnia Aceh yang melakukan rantau bukan hanya keluar daerah

saja tetapi menjelajah hingga ke negara lain misalnya Malaysia atau negara-

negara Asia Tenggara lain yang menetap hingga keturunan mereka

berkembang. Umumnya mereka masih mengenal daerah asal orang tua atau

nenek moyang tetapi terbatas untuk menjangkaunya.

Dari kesenian Minangkabau sendiri terdapat makna-makna tentang merantau

dan kampung halaman contohnya saja pada lagu-lagu dari daerah Minang

yang liriknya sebagian besar menceritakan tentang perantauaan atau kampung

halaman yang dirindukan serta sanak keluarga yang merindukan keluarga

yang berada jauh di rantau dan diharapkan ke pulangannya misalnya saja

pada lagu kampuang nan jauh dimato dimana makna yang terkandung di
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dalamnya adalah kerinduan seseorang dengan kampung halamannya dan saat

kebersamaan dengan keluarga dan teman-taman disana tetapi ada hal yang

menghalangi yaitu jarak yang mengbungkan dengan kampung halaman.

Sudah dapat dilihat dari lagu saja masyarakat Minang tidak dapat lepas dari

kebiasaan merantau, tidak hanya lagu di atas saja yang menunjukan Minang

tidak dapat dipisahkan dengan merantau tapi masih banyak lagi lagu yang

memiliki makna yang hampir sama.

Adapun menurut Mochtar Naim (1979: 241) budaya merantau sendiri tentunya

disebabkan oleh adanya bermacam-macam faktor pendorong. Faktor

pendorong merantau dalam masyarakat Minangkabau sendiri yaitu:

a. Faktor-faktor fisik: Ekologi dan Lokasi

Dilihat dari segi ekologinya bentuk fisikSumatra Barat yang terletak

disepanjang pegunungan Bukit Barisan yang subur. Letak ini sangat cocok

untuk pertanian dan orang Minangkabau telah mengembangkan

keterampilannya dalam bidang pertanian. Hal tesebut dapat dilihat bahwa

25% dari penduduk kota di Sumatra Barat masih bekerja dibidang ini. Akan

tetapi, karena bertambahnya populasi manusia diperkirakan tanah yang

tersedia tidak akan cukup untuk memberi hidup orang yang jumlahnya selalu

bertambah, maka dari itu dorongan untuk merantau menjadi semakin kuat.

Menurut lokasinya sendiri, Minangkabau adalah daerah yang terpencil (diluar

pusat kegiatan perdagangan dan politik). Keadaan ini menyebabkan dunia

luar tidak mendatangi Minangkabau tetapi orang Minangkabau yang harus

pergi ke dunia luar.
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b. Faktor ekonomi dan demografi

Faktor ini mempunyai hubungan dengan faktor sebelumnya, dorongan

merantau karena faktor ekonomi disebabkan oleh adanya lahan pertanian

yang sudah tidak banyak lagi untuk mencukupi masyarakat yang tambah

banyak. Salah satu alasan primorsial untuk pergi merantau adalah perjuangan

ekonomi ini. Dorongan untuk merantau karena alasan ekonomi tentu saja

akan lebih kuat terasa bila sawah tidak lagi mencukupi dalam memenuhi

hubungan sehari-hari. Selain itu, dapat dikatakan bahwa kurangnya sarana

kehidupan yang terdapat di Sumatra Barat lah yang mendesak penduduknya

merantau, oleh karena sarana kehidupan dirantau lebih mudah didapatkan.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pendorong yang penting untuk pergi

merantau, terutama semenjak berkembangnya sekolah-sekolah sejak bagian

pertama abad ini. Merantau dengan tujuan mencari pendidikan selalu akan

terbatas pada segolongan kelompok saja. Meskipun terbatas hanya pada

golongan tertentu, hal ini menjadi faktor pendoronga yang mampu

merangsang lainnya. Seperti pelajar yang merantau membukakan jalan untuk

pelajar yang berikutnya. Sebanarnya konsep asli dari merantau itu sendiri

adalah mencari ilmu dan pengalaman untuk mempersiapkan diri untuk dapat

hidup berguna dikampung nanti sesudah kembali dari rantau. Faktor ini mulai

terasa sejak 1920-an, tapi mulai menurun pada tahun 1960-an disebabkan

membaiknya fasilitas pendidikan di Sumatra Barat sendiri.
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d. Daya Tarik Kota

Daya tarik kota juga merupakan faktor pendorong merantau karena dikota

segala ide kemajuan dilaksanakan dan kesempatan kerja banyak disana.

Selain dirasakan oleh golongan pelajar, daya tarik juga dirasakan oleh para

pedagang. Hal tersebut disebabkan oleh pusat-pusat kota pasarnya selalu buka

tiap hari dan jual-beli sering terjadi tidak seperti didesa. Daya tari kota ini

baru dirasakan setelah 1930-an dan puncaknya pada tahun 1950-an.

e. Faktor keresahan politik

Faktor keresahan politik terjadi dua kali di Sumatra Barat dan itu

menyebabkan migrasi masyarakat lokal. Pertama semasa pemberontakan

komunis di akhir 1920-an dan kedua selama pergolakan daerah (PRRI)

diakhir 1950-an yang menyebabkan eksodus besar-besaran ke kota-kota

besar.

f. Faktor sosial

Faktor sosial ini dapat dikatakan bahwa pada mulanya merantau itu

disebabkan adanya kebutuhan untuk mencari tanah baru diluar perkampungan

sendiri yang membuat kaum pria meninggalkan keluarganya dalam jangka

waktu tertentu.seiring berjalannya waktu, pengertian merantau sekarang

bukan lagi perluasan wilayah, tetapi berdagang dan mencari kehidupan baru

di kota-kota perantauan.
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g. Arus baru

Dalam hal ini arus baru digambarkan dengan kehidupan masyarakat yang

tinggal di perantauan. Mereka hidup dengan mengikuti adat rantau dimana

suami-istri bersama-sama mengatur rumah tangga, menanggalkan sikap

matrilinialnya.

Tetapi yang perlu diperhatikan dalam pola merantau menurut Mochtar Naim,

(1978) adalah:

1. Merantau sebagai mobilitas regianal

Pokok pemikiran dalam semua definisi tentang migrasi ialah bahwa ia

berhubungan dengan peralihan tempat tinggal. Sebagaimana ditekankan oleh

Mobogunje: “semua studi tentang migrasi terfokus pada aspek perpindahan

tempat tinggal dan secara sepintas atay mendetail menyoroti apa yang

dilakukan oleh perantau ditenpat tinggal yang baru”.

2. Merantau sebagai mobilitas ekonomi dan sosial

Pada dasarnya menekankan pada aspek mobilitas geografi juga membukakan

jalan pada timbulnya konsep merantau sebagai mobolitas ekonomi dan sosial,

baik secara horizontal maupun vertikal. Biasanya kecenderungan untuk

berpindah menjadi lebih terasa apabila keadaan ekonomi dikampung tidak

lagi sanggup menahan merka disebabkan efek Malthus, yaitu pertambahan

penduduk yang terus menerus dengan ekonomi subsistensi pertanian yang

statis. Perantau ditempat  yang baru tidak lagi menjadi pekerja disektor-sektor

pertanian, mereka bersifat inovatif yaknu sebagai pedagang, memberi jasa-
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jasa dan melakukan pekerjaan otak yang dari sudut finansial juga dapat

dipandang sebagai mobilitas ekonomi yang naik.

3. Merantau sebagai agen of cultural transmission

Studi klasik tentang the polish peasant oleh W.I Thomas dan Florian

Znaniecki (1972) dalam Naim (1979) dengan jelas memperlihatkan fungsi

migrasi sebagai cultural transmitter (penyalur arus budaya). Dengan

merantau, sesungguhnya nilai-nilai budaya Minangkabau telah disalurkan.

Transmisi bekerja dua arah, melelui perbuatan merantau maka budaya tempat

asal disuplai, diperkuat dan ditantang oleh budaya baru. Kedua, nilai

merantau pula setiap perantau sedikit banyaknya juga bertindak sebagai

penyalur budaya dari budaya asal.

4. Merantau sebagai lembaga

Tradisi merantau adalah melembaga dalam sistem sosial Minangkabau, hal

ini tidak dimiliki oleh suku manapun di Indonesia. Hal ini terkait dengan

adanya sistem matrilinial mendorong seorang laki-laki merantau

c. Efek Merantau

Seperti semua hal dalam kehidupan, merantau juga membawa dampak yang

baik maupun yang buruk. Dan dampak ini merembat hingga ke masa kini.

Alangkah baiknya agar kita membahas dampak baiknya terlebih dahulu.

Dalam membicarakan dampak dari merantau, maka akan memfokuskan

kepada salah satu nagari yang terkena dampak merantau dan terlihat secara

signifikan perubahannya, yakni nagari Koto Gadang.
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Koto Gadang terletak diseberang Ngarai Sianok dari bukit tinggi, ibukota

Asisten Agan dan sekaligus ibukota keresidenan Padangsche Bovenlandan -

Padang Darat. Dengan kata lain, Koto Gadang termasuk dalam daerah

darek(Graves, 2007: 252)

Sejak abad ke-18, banyak perantau-perantau dari nagari ini yang merupakan

pengrajian emas dan memperdagangkannya di daerah rantau. Namun bukan

ini yang membuat nagari Koto Gadang spesial. Yang membuat nagari ini

istimewa adalah julukannya sebagai pencetak generasi intelektual. Dua orang

tokoh nasional yakni Haji Agus Salim dan Sutan Sjahrir. Seorang jurnalis

wanita pertama diri Indonesia, Rohana Kudus juga berasal dari nagari

tersebut. Sejak tahun 1860, ketika pertama kali sekolah di dirikan di

Bukittinggi, masyarakat Koto Gadang termasuk nagari yang mengirimkan

anak-anaknya bersekolah, padahal jarak dari Koto Godong ke Bukittinggi

tidaklah dekat. Mereka harus berjalan beberapa mil dan melewati ngarai

terlebih dahulu untuk bersekolah. Jika terlalu jauh, maka murid-murid ini

harus tinggal dirumah sanaknya. Dampaknya sudah terlihat pada tahun 1900-

an karena banyak masyarakat Koto Gadang merantu ke kota dan bekerja

dalam birokrasi Belanda (Virzanira, 2014)

Kegiatan merantau memiliki arti penting di saat itu. Tanpa merantau,

penduduk-penduduk didaerah darek tidak akan bisa bersekolah. Mereka tidak

akan mendapatkan pengetahuan. Tanpa pengetahuan tidak akan ada kaum-

kaum intlektual yang seperti kita ketahui merupakan faktor pendorong

lepasnya Indonesia dari kolonialisme. Memang, tidak secara langsung semua
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masyarakat Minang berpengaruh dalam kemerdekaan. Namun harus diakui

bahwa hal ini penting.

Pada kenyataannya merantau memberikan efek yang kurang baik untuk

kampung halaman. Hal ini memberikan masalah lain untuk kampung halaman

seperti tidak terciptanya keseimbangan di daerah asal karena kemajuan yang

diciptakan dan pendapatan daerah dari kaum mudanya berkurang. Peran

kaum muda menjadi tonggak pentik bagi kemajuan daerah karena kaum muda

dianggap benar-benar orang yang bisa membangun daerah asal dengan baik.

Lagi-lagi kita ambil contoh nagari Koto Gadang. Koto Gadang masa kini

merupakan desa mati. Kejayaanya sudah tertinggal di masa lalu.

Masyarakatnya sudah berdomisili tetap di daerah-daerah rantau seperti

Padang, Medan, Jakarta, dan Bandung.Hal ini sangat disayangkan, mengingat

tujuan awal merantau untuk pemekaran Nagari. Pada masa kini merantau bisa

dikatakan dilakukan untuk kepentingan pribadi saja. Pemekaran negari hanya

diperhatikan orang-oarang tertentu saja. Nagari Kota Gadang hanya

dikunjungi pada saat-saat tertentu seperti hari raya Idul Fitri atau upacara-

upacara adat. Selebihnya desa menjadi tempat tinggal para pensiunan yang

ingin menghabiskan masa tuanya dikampung halaman (Virzanira, 2014).

Ini merupakan kemunduran, tanpa disadari akan ada saatnya nagari-nagari

dipedalaman yang memiliki sejarah maupun sumberdaya ditinggalkan begitu

saja. Padahal nagari-nagari itu memiliki potensi. Mengutip perkataan Graves

(2007), “Koto Gadang telah mati sebagai korban dari kesuksesannya sendiri,

sebuah perangkap ironis terhadap pencarian nenek moyang mereka yang
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mewarisi tradisi perantau yang berprofesi sebagai tukan dan intelektual.”

Masyarakat Minangkabau asli telah terlalu lama tenggelam dalam euphoria

merantau (Mochtar Naim, 1979: 320).

d. “pulang basamo”

“Pulang Basamo” jika di Bahasa Indonesia kan menjadi “pulang bersama”.

Pulang Basamo merupakan tradisi masyarakat Minang yang ada diperantauan

untuk pulang kekampung halamannya secara bersama-sama yang biasanya

dilakukan setelah Hari Raya Lebaran, tradisi ini biasanya dilakukan untuk

menjalin silaturahmi dan hubungan kekeluargaan yang erat dengan

handautaulan dikampung halaman. Bagi perantau Minagkabau, kampung

halaman yakni tanah Minangkabau tentunya memiliki makna tersendiri.

Karena kampung halaman dipandang sebagai tempat kembali. Walaupun

dilakukan bersama-sama, pulang basamo tidak selalu berupa rombongan

besar(Kompasiana, 2013).

Kini kebanyakan orang Minang di tanah rantau kembali kekampung halaman

dengan keinginan masing-masing. Jika mereka ingin, mereka akan

melakukannya sendiri dan kapan saja ketika mereka merasa merindukan

kampung halaman. Biasanya terjadi perbedaan antara perantau dari daerah

satu dengan yang lainnya. Mungkin hal ini dikarenakan ada diantara

perkumpulan masyarakat minang yang mereka ikuti kurang aktif dalam

melakukan kegiatan yang menyatukan para anggota sehingga kegiatan pulang

basamo tidak dilakukan serta pertimbangan jadwal antar perantau yang

biasanya saling berbenturan. Adapun faktor yang mendorong para masyarakat
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Minang melakukan tradisi pulang basamo pada awalnya mungkin

dikarenakan pada zaman dahulu transportasi masih sangat sulit untuk

didapatkan dan aksespun sulit untuk dijangkau, sehingga para perantau

melakukan pulang bersama atau pulang basamo untuk mengefisiensikan

waktu serta akses yang dijangkau akan terasa lebih mudah kerena kendaraan

yang digunakan mengarah pada satu tujuan.Rombongan juga biasanya

menggunakan atribut seperti kendaraanyang digunakan mereka pasang

spanduk bertuliskan rombongan “Pulang Basamo”.

Bagi masyarakat Minang, budaya mudik lebaran terangkum dalam tradisi

pulang basamo. Keluarga-keluarga yang berasal dari daerah atau nagari yang

sama pulang kekampung halaman dalam satu rombongan besar terkoordinasi.

Tak tanggung-tanggung, peserta bisa mencapai puluhan hingga ratusan orang.

Saat para perantau itu tiba, mereka akan disambut dengan arak-arakan

keliling kampung diiringi dengan berbagai macam kesenian adat. Pulang

basamo menunjukkan keterikantan yang masih terjalin antara para perantau

dengan daerah asalnya meski sudah meninggalkan nagari sedemikian lama,

warga desa menyambut para perantau seperti orang tua menyambut anaknya

yang lama tidak pulang. Para perantau yang secara finansial lebih mapan

biasanya menghimpun dana bantuan yang memberdayakan ekonomi

masyarakat didaerah asal (Irniawan, 2000).

Pulang basamo bagi orang Minang bukan hanya kembali ketanah asal.

Bahkan mereka menganggap pulang basamo sebagai sebuah keharusan.

Tradisi ini dipandang sebagai perwujudan kepedulian serta kecintaan mereka

akan tanah asal. Kita juga pernah mendengar jargon yang berbunyi
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“takana jo kampuang”. Jargon tersebut bermakna “teringat akan kampung”.

Konsep merantau bagi orang Minang pergi untuk kembali. Tetapi konsep ini

mulai bergeser, sekarang kampung dipandang sebagai tempat singgah saja

bagi para perantau mudanya seperti sudah dibahas dilatar belakang

sebelumnya. Hal itu terkandung dalam filsafah adat mereka, yang

diungkapkan dalam pepatah “sejauah-jauah bangau tabang, pulangnyo ka

kubangan juo.” Maksudnya, sejauh manapun nagari rantau yang dijelang, dia

harus pulang juga kekampung halaman. Kampung halaman kemudian

dianggap suatu tempat yang berkebalikan dengan wilayah rantau, kampung

halaman direfleksikan sebagai tempet berteduh dari terpaan segala keasingan

dirantau dimana ia menyediakan situasi aman dan nyaman. Dengan jaminan

tersebuat, perantau yang kembali kekampung halaman akan melepas rasa

lelah yang bertimbun ketika berada dikota orang dan dapat kembali

menemukan inspirasi. Hal ini mungkin karena merantau yang tadinya

mobilitas non permanen atau sirkuler berubah menjadi mobilitas permanen

karana prinsip manusia yang berubah, yang terpenting adalah kampung

halaman merupakan sebuah tempat perenungan manusia tentang hakikat asal

muasalnya serta kampung halaman adalah identitas dan merupakan

pendefinisin diri yang sebenarnya.

Kampung halaman juga sebagai daerah bermukim bukan hanya berupa tanah

yang terhampar maupun jajaran rumah-rumah penduduk, melainkan

merupakan suatu ekosistem yang segala ada didalamnya. Oleh karena itu

kampung halaman diberbagai daerah memiliki perbedaan sumber daya alam

yang mendukungnya. Perbedaan karakteristik alam ini mempengaruhi
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orientasi yang khas tersebut membangun perspektif tertentu dalam kampung

halaman. Dikampung halaman juga hidup sebuah komunitas yang memiliki

sistem sosial-budaya tertentu seperti norma dan pranata hukum adat yang

diwariskan secara turun-temurun.

Kampung halaman menjadi simbol daerah asal bagi para perantau, kembali

kekampung halaman setiap tahunnya bagi masyarakat Minang dapat

dipahami sebagai usaha manusia menghidupkan kembali kenangan yang telah

menjadi bagiandari kehidupannya dengan bersilaturahmi dengan orang-orang

dimasa lalu maupun menikmati suasana ditempat yang menumbuhkan

perasaan memiliki dan terikat (Padang ekspres, 2011)

3. Konsep Matrilinial

Masyarakat Indonesia telah diberikan pengetahuan mengenai sistem garis

keturunan matrilineal dan patrilineal sejak duduk di Sekolah Dasar. Secara

singkat, sistem matrilineal diartikan sebagai susunan kekerabatan garis

keturunan ditentukan berdasarkan garis ibu (Ensiklopedia Indonesia, 1984:

2173).

Sistem matrilineal tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di beberapa

negara lainnya seperti Cina atau Jepang. Meski begitu, satu-satunya

masyarakat yang menganut sistem ini di Indonesia adalah masyarakat

Minangkabau. Diperkirakan sistem matrilineal di berbagai tempat memiliki

ciri khasnya sendiri, tergantung kepada sejarahnya. Masyarakat Minangkabau

sendiri terdiri dari berbagai suku yang berdomisili di daerah Sumatera Barat.
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Bagaimanakah sistem matrilineal sendiri dalam adat Minangkabau? Seperti

yang telah disebutkan sebelumnya, sistem matrilineal ini masih tidak

diketahui secara pasti kapan mulai diterapkan di Sumatera Barat, namun pada

saat masa pemerintahan Kerajaan Pagarruyung, sistem ini sudah lama

diterapkan di dataran-dataran tinggi, daerah pedalaman di Sumatera Barat.

Hal-hal yang termasuk dalam sistem matrilineal dalam adat Minangkabau

adalah warisan harta pusaka dan marga atau suku yang dianut sang anak.

Harta pusaka yang dimaksud yakni rumah –yang dikenal dengan sebutan

Rumah Gadang –perhiasan, baju adat, dan sawah.

a. Matrilinial Dan Merantau : Sesuai Korelasi

Salah satu adat yang berpangkal dari sistem matrilinial yakni Rumah Gadang

hanya boleh dihuni oleh anak perempuan. Ketika menginjak usia dewasa,

anak laki-laki tidak lagi tidur di Rumah Gadang melainkan di surau-surau.

Apabila si anak lelaki sudah menikah, maka ia akan tinggal di rumah istrinya.

Anak laki-laki yang tertua (Mamak) memang memiliki kewajiban untuk

menjaga harta pusaka, namun secara ekonomi, masyarakat Minangkabau

tidak terlalu mengandalkan laki-laki sebagai tulang punggung. Artinya, laki-

laki tidak memiliki peran yang terlalu penting dalam perekonomian keluarga.

Seperti perkataan Kato, “selama tanah pusaka dapat diperluas sesuai dengan

perkembangan anggota-anggota paruik, si suami tetap tidak penting bagi istri

dan anak-anaknya, paling tidak dalam arti ekomonis.” (Kato, Tsuyoshi, 2005).

Disinilah korelasi antara sistem matrilinial dan merantau terlibat.

Lekkerkerker barpendapat bahwa “penyakit merantau” berhubungan erat
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dengan kedudukan laki-laki dalam masyarakat Minangkabau (Kato, Tsuyoshi,

2005:113).

Agar menjadi berguna, laki-laki diwajibkan untuk keluar agar bisa merubah

penghidupan keluarga. Hal ini dimulai sejak Perang Paderi dan agama islam

masuk, dalam agama diwajibkan bahwa seorang laki-laki mencari nafkah dan

bertanggung jawab penuh terhadap keluarga.

b.  Adat Matrilinial Yang Agamis Islami

Sesuatu yang membuat adat dan budaya Minangkabau menjadi khas dan

merupakan satu-satunya dijagad ini adalah kaitannya dengan landasan adat

basandi syaraq, syaraq basandi kitabullah (adat yang bersendikan agama

Islam) pada etnis Minangkabau dua unsur tersebut yakni, adat dan agama itu

benar dipersatukan sehingga menyatu dalam tata kehidupan orang Minang.

Karena kedua unsur tersebuat amat berbeda, yang sifatnya universal dan yang

lain sangat spesifik sehingga mempunyai suatu konsekuensi yang luas. Dapat

dilihat etnis lainnya seperti etnis Cina, Jepang dan di dalam negeri sendiri,

etnis Jawa, Batak dan lainnya. Mereka bisa saja berbeda agama namun

meraka tetap mengakui dan melestarikan diri adat dan budayanya. Mereka

tidak pernah mempersalahkan dan tidak mengadakan penyatuan ini.

Yasir Burhan (1999) dalam H. Ch. N. Latief, (2002: 67) mengutarakan latar

belakang sejarah lahirnya kesepakatan Adat Basandi Syaraq, Syaraq Basandi

Kitabullah pada suatu perbedaan hangat antara golongan adat dan golongan

agama Islam di Zaman Parang Paderi, yang berlangsung di Bukit Marapalam.

Sebagaimana yang juga kita temui dalam sejarah umat manusia dimana-mana
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di jagad ini, pertentangan yang timbul dengan datangnya agama baru pada

suatu komunitas menimbulkan pertentangan yang hebat. Dalam mencari titik

temu antara golongan adat dan golongan agama, orang Minang mencari

pemecahan tidak dengan mengemukakan perbedaan, tetapi memulai dengan

persamaan. Diutarakan bahwa landasan adat Minangkabau yang selama ini

mendasarkan pada alur dan patut tidak bertentangan dengan agama Islam.

Yang menarik untuk dicermati untuk genderasi muda kita sekarang yang

makin kritis ini, terutama sekali dalam menghadapi arus gelombang

perubahan tata-kehidupan modern orang Minang, adalah bagaimana caranya

orang Minang dalam perkembangan sejarah telah mengadakan penyesuaian-

penyesuaian dalam menghadapi perubahan-perubahan mendasar yang telah

terjadi, bagaimana mencari suatu pemecahan atau solusi yang bijak dalam

suatu situasi dan kondisi yang amat rumit.

Menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, dengan masuknya

agama Islam ke Ranah Minang, dan diterimanya agama Islam sebagai agama

orang Minang, telah terjadi suatu penyesuaian yang mulus sampai sekarang

ini. Kita tahu sebelumnya orang Minang juga memeluk agama Hindu, agama

Animisme dan lain-lain. Agama bukanlah masalah sepele. Agama bisa

menimbulkan saling bunuh, bahkan menimbulkan perang berkelanjutan. Ini

terjadi sepanjang sejarah dimuka bumi ini. Hal yang perlu dipelajari dan

cermati adalah bagaimana orang Minang danbagaimana nenek moyang

mengadakan upaya-upaya jalan keluar disuatu permasalahan  yang pelik,

dengan cara merumuskan persamaan-persamaan antara beberapa prinsip yang
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ada dalam ajaran agama Islam dan adat Minangkabau, sehingga dapat

diterima oleh anak keturunan orang Minang sampai sekarang.

B. Teori Tentang Perpindahan Penduduk

1. Teori Migrasi

Menurut Everett S.Lee (Munir, 2000:120) ada empat faktor yang

menyebabkan orang-orang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi,

yaitu:

- Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal

- Faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan

- Rintangan-rintangan yang menghambat

- Faktor-faktor pribadi

Dalam hal ini berkeitan erat dengan Teori evolusi perubahan sosial yang

mendekati corak perubahan masyarakat melalui proses urbanisasi (Vago

1999).Melalui teori ini evolusi perubahan sosial berkait rapat dengan

perubahan dimensi di peringkat lokal, wilayah dan global yang didokong

dengan perubahan teknologi.Ruang lingkup evolusi perubahan sosial

termasuklah dalam aspek perubahan manusia, stratafikasi sosial, pendidikan

dan ekonomi.Dampak kepada evolusi perubahan sosial itu ia memberi kesan

kepada corak, struktur dan organisasi sosial masyarakat bandar. Ini bermakna

kesan proses urbanisasi tadi membentuk identitas baru masyarakat secara

evolusi sama ada dalam jangkamasa pendek atau jangka masa panjang

(Rahman, 2006).
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Adapun teori yang lain tentang migrasi yaituteori yang berasal dari perspektif

demografi-ekonomi adalah teori Segmented Labour Market.  Menurut teori

ini, arus migrasi tenaga kerja dari suatu negara; ditentukan oleh adanya faktor

permintaan (demand) pasar kerja, yang lebih tinggi di negara lain.  Dalam

teori ini, faktor penarik yakni pasar kerja (pull factor) terhadap arus migrasi

tenaga kerja, jauh lebih dominan jika dibandingkan dengan faktor penekan

lain untuk berpindah (push factor) yang ada di daerah asal. Namun demikian,

teori ini kurang memberikan penjelasan yang rinci di tingkat mikro,

bagaimana seseorang akhirnya memutuskan untuk berpindah atau tetap

tinggal di daerah asalnya.

2. Teori Merantau

Suatu efek merantau bagi etnis Minang, semula menurut Mochtar Naim

merupakan “klip” yang mengatur tata keseimbangan (teori ekuilibrium)

penduduk. Orang-orang tergerak hatinya merantau bila keseimbangan antara

faktor-faktor demografi dan ekonomi terganggu. Dengan demikian merantau

menumbuhkan efek penawar dengan memberi jalan kepada penduduk

“redual” untuk mencari hidup ditempat lain.

Dalam kaitan ini beliau menyayangkan efek negatif, kerena yang pergi

merantau itu adalah mereka yang merupakan “sari masyarakat” yang terdiri

dari orang-orang muda dari kelompok umur yang produktif, orang-orang

yang berambisi, mereka yang dibekali keberanian, ketabahan dan kemauan

yang keras dengan tantangan hidup dirantau yang masih asing. Ternyata

umumnya kelompok ini memang berhasil (Mochtar Naim, 1979: 319).



38

Sedangkat Kato, berpendapat bahwa merantau sendiri dilakukan karena

berhubungan erat dengan kedudukan laki-laki dalam masyarakat

Minangkabau (Kato, Tsuyoshi, 2005: 113).

Karena Kato melihat saat itu peran laki-laki di kampung belum diperlukan,

bukan berarti peran laki-laki tidak penting atau tidak diperlukan tetapi karena

sistem matrilineal yang ada pada adat Minangkabau saat itu sangat kuat. Jadi,

walaupun para kaum laki-laki meninggalkan kampungnya untuk merantau

kaum wanita masih dapat mencukupi perekonomian keluarga mereka

C. Kerangka Pikir

Pola perpindahan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan taraf

kehidupan bagi orang yang melakukannya didalamnya memerlukan proses

yang terencana, dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh mereka sendiri. Dalam

suatu pola perpindahan tidak akan lepas dari peranan kampung halaman

dalam pengembangan masyarakat itu sendiri. Setelah tahu hal-hal yang

berkaitan dengan latar belakang masalah dan teori pada landasan teori maka

peneliti membuat kerangka berpikir bahwa :

1. Ingin melihat perkembangan masyarakat Minang yang merantau saat ini di

Bandar Lampung dibandingkan dengan perantau Minang pada waktu dulu

2. Melalui pulang basamo,ingin melihat peran perantau disuatu daerah rantau

diharapkan dapat mengembangkan potensi yang ada sehingga dapat

membantu perubahan pembangunan daerahnya
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Gambar 1. Kerangka Fikir

Suku Minangkabau di
berbagai daerah termasuk

Bandar Lampung

Ciri-Ciri Masyarakat Minangkabau:
- Agama Islam, adat basandi syarak

basandi kitabullah
- Rumah Gadang
- Berdagang dan Rumah Makan

Merantau/migrasi

Menetap ditanah
rantau

Jarang kembali ke
kampung halaman

Kembali ke kampung
jika sudah berhasil

Corak pola merantau
orang Minangkabau
di Bandar Lampung

Tradisi pulang
Basamo masyarakat

Minangkabau



III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif.

Nawawi (1993: 208) berpendapat bahwa objek dalam penelitian kualitatif

adalah manusia atau segala sesuatu yang dipengeruhi manusia. Objek itu

diteliti dalam sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya serta

secara naturalistik (naturalsetting). Dalam proses penelitian kualitatif, data

yang didapatkan catatan berisi tentang perilaku dan keadaan individu secara

keseluruhan, penelitian kualitatif menunjukan pada prosedur riset yang

menghasilkan data kualitatif. Ungkapan atau catatan orang itu sendiri dan

tingkah lakunya. Dari penjelasan diatas tujuan peneliti menggunakan metode

ini agar mendapatkan informasi secara menyeluruh dan mendalam tentang

penelitian yang mengangkat tentang pola merantau pada masyarakat Minang

yang merantau dulu dengan saat ini sampai mereka melakukan tradisi Pulang

Basamo ke kampung halamannya.Penelitian akan dilakukan pada masyarakat

Minang yang merantau di daerah Bandar Lampung.

B. Fokus Penelitian

Tujuan penggunaan fokus penelitian yaitu untuk membatasi studi yang akan

diteliti. Tanpa penggunaan fokus penelitian, maka nantinya penulis akan

terjebak oleh melimpahnya volume data yang diperoleh pada saat dilapangan.
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Untuk mengetahui pola migrasi pada masyarakat Minangkabau di Bandar

Lampung sebagaimana yang dimaksudkan dalam penelitian ini maka hal-hal

yang menjadi fokus dalam penelitian ini antaranya :

a. Pola migrasi atau merantaunya orang Minang ke Bandar Lampung.

b. Latar belakang kehidupan Masyarakat Minang saat berada dirantau.

c. Tujuan dan prinsip para perantau Minang yang berada di Bandar

Lampung.

d. Perubahan yang terjadi masyarakat Minang di rantau saat ini.

e. Keaktifan kegiatan Pulang Basamo yang dilakukang masyarakat Minang

di Bandar Lampung saat ini.

C. Penentuan Informan

Dalam penelitian ini informan atau orang yang telah memberikan informasi

adalah masyarakat Minang yang tergabung dalam perkumpulan-perkumpulan

masyarakat Minang yang ada di Bandar Lampung dan mungkin sekitarnya

seperti:

- KBSB (Keluarga Besar Sumatra Barat)

- SAS (Sulit Air Sepakat)

- PKDP / PERAP (Persatuan Padang Pariaman)

- Serta masyarakat Minang yang berusia produktif

Penentuan informan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Purposive, ini

dipilih karena peneliti memilih kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria

yang dilihat pada informan yang yaitu dapat memberikan informasi yang

berkenaan tentang Merantau dan pulang Pulang Basamo saat ini dan dulu
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serta orang-orang Minang yang merantau dan akhirnya menetap di Bandar

Lampung. Berikut identitas para informan :

Tabel 2. Profil Informan

No. Nama Usia Alamat Pekerjaan Asal
1. Herman

Noufri H
50 th Korpri, Way

Halim, Bandar
Lampung

Kepala
asuransi/ ketua
PKDP

Pariaman

2. Delmija 51 th Perum Kemiling
Jl. Sawi,
Beringin Raya,
B. Lampung

PNS / Guru Angke Ampek,
Bukittinggi

3. Leman 42 th Jl. Ahmad Yani,
B. Lampung

Pedagang/
pengurus SAS

Sulit Air

4. Boy Rantika 40 th Jl. Antasari,
Sukarame, B.
Lampung

Pedagang Bukittinggi

5. Irzen Mansur 64 th Jl. Prof.
Sumantri
Brojonegoro,
Gedung
Meneng, Raja
Basa, B.
Lampung

Pengusaha Ampek Angke,
Bukittinggi

6. Ermond. A.
Djalal

53 th Jl. Imam Bonjol,
Tanjung Karang
Barat, Bandar
Lampung.

Wirausaha Bukittinggi

7. Linda 42 th Perum Kemiling
Jl. Sawi,
Beringin Raya,
B. Lampung

Ibu rumah
tangga

Pariaman

8. M. Mufti 70 th Jl. Sultan
Agung, Way
Halim

Pengusaha Bukittinggi

9. Zakirman 65 th Jl. Onta,
kedaton, B.
Lampung

Penjahit Kampung
Dalam,
Pariaman

10. Suci 33 th Perum
Kemiling,
Beringin Raya,
B. Lampung.

Dokter Bukittinggi

Sumber : Data Primer 2016
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D. Lokasi penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di daerah Bandar Lampung.

Guna memperoleh data, penelitian ini dilakukan pada masyarakat perantau

yang berada di Bandar Lampung. Alasan dipilihnya daerah ini kerena Bandar

Lampung merupakan ibu kota provinsi dari  Provinsi Lampung sendiri dan

sebagai pusat berkumpulnya para pendatang dari berbagai daerah dengan

tujuannya masing-masing,

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi pada penelitian ini menggunakan

beberapa teknik, antara lain :

1. Wawancara mendalam

Menurut Narbuko (2003) metode interview adalah proses tanya jawab

dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau

lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi

atau keterangan-keterangan. Pada metode ini, peneliti mendapatkan

informasi yang mendalam dari para informan mengenai proses orang

Minang merantau maupun kehidupan mereka dirantau serta mengenai

hubungan mereka dengan kampung halaman. Peneliti melakaukan

wawancara dengan informan selama beberapa hari sehingga mendapatkan

informasi yang detail.
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2. Pengamatan Terlibat

Teknik ini merupakan penelaahan terhadap kejadian yang dirasakan

langsung oleh peneliti. Pada proses penelitian, peneliti melakukan

pengamatan terhadap orang-orang terdekat yang langsung melakukan

merantau seperti keluarga dan kerabat. Tujuan menggunakan teknik ini

didorok oleh penggunaan metode penelitian kualitatif yang harus

mendapatkan bahan atau hasil penelitian secara mendalam dan menyeluruh

karena itulah pengamatan terlibat digunakan karena peneliti dapat

merinteraksi langsung dan mendalam dengan informan.

3. Dokumentasi

Pada teknik ini peneliti melakukan penelaahan terhadap referensi-referensi

yang berhubungan dengan faktor permasalahan penelitian. Dokumen yang

dimaksudkan adalah buku, artikel yang memuat tentang orang-orang

Minang dan merantau serta jurnal jurnal yang diambil dari internet yang

memuat tentang masalah yang diteliti dan yang paling penting yaitu pada

proses penelitian peneliti mengembil foto-foto yang digunakan untuk

gambaran informasi di lapangan dan rekaman untuk mandapatkan

informasi yang akan dijelaskan.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1992), terdapat tiga teknik analisis data

kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses

ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan

sebelum data benar-benar terkumpul.
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1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif.

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak

perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pemilihan data yang diperoleh pada

saat penelitian mengenai proses orang Minang melakukan tradisi merantau

dan pulang basamo sampai hubungan mereka terhadap lingkungan

ditempat mereka merantau, kemudian data tersebut diklasifikasikan dan

dipilih secara sederhana.

2. Tahap penyajian data (Display)

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif.

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun,

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

Bentuk penyajian data kulitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan

lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

Adapun data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Asal usul orang Minang ke Bandar Lampung

b. Proses merantau sampai dengan pulang basamo
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3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk

mengambil tindakan. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dari data

yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokan catatan dan

pengematan yang dilakukan peneliti pada saat penelitian. Data yang akan

diuji kebenaranya adalah tentang asal usul para perantau Minang di Bandar

Lampung dan proses orang-orang Minang merantau hingga melakukan

Pulang Basamo.



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Orang Minangkabau di Kota Bandar Lampung

1. Profil Wilayah Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. Oleh karena

itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan

dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah

Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena

merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antarpulau Sumatera dan

pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan

kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata.

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5º20’ sampai dengan

5º30’ lintang selatan dan 105º28’ sampai dengan 105º 37’ bujur timur. Ibukota

propinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan

Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km2

yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara administratif Kota

Bandar Lampung dibatasi oleh:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung

Selatan.

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.
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c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang

Cermin Kabupaten Pesawaran.

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten

Lampung Selatan.

(sumber : BPS provinsi Lampung, sensus Bandar Lampung2014)

Gambar 2. Peta Kota Bandar Lampung

(Sumber: RPJMD kota Bandar Lampung)

2. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung

Penduduk provinsi Lampung dapat dibagi menjadi dua jurai yaitu jurai asli

yang merupakan penduduk asli bersuku Lampung dan jurai pendatang, yaitu

penduduk dari provinsi lain yang tinggal dan menetap di Lampung. Provinsi ini

juga merupakan daerah penerima migrasi penduduk Indonesia, dari masa
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kolonisasi hingga transmigrasi, sehingga penduduk Lampung pun terdiri dari

beragam etnis. Tak hanya lewat program transmigrasi, banyak pula penduduk

dari provinsi lain yang merantau ke Bandar Lampung untuk mengadu nasib.

Hal ini lah yang menyebabkan provinsi Lampung bukan hanya terdiri dari

penduduk asli Lampung, namun juga pendatang (BPS provinsi Lampung,

sensus Bandar Lampung 2014).

Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung per Kecamatan, berdasarkan hasil

sensus penduduk tahun 2014, tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Per Kecamatan,

Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2014

No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Kedaton 38.508 34.445 72.953

2 Sukarame 38.458 34.985 73.443

3 Tanjung karang Barat 38.719 38.719 74.157

4 Panjang 50.331 45.955 96.286

5 Tanjung karang Timur 29.490 26.794 56.284

6 Tanjung karang Pusat 37.767 34.428 72.195

7 Teluk Betung Selatan 26.172 23.744 49.916

8 Teluk Betung Barat 19.021 16.930 35.951

9 Teluk Betung Utara 32.158 29.853 62.011

10 Rajabasa 31.420 28.238 59.658

11 Tanjung Senang 28.494 26.379 54.873

12 Sukabumi 36.600 33.021 69.621

13 Kemiling 42.172 38.950 81.122

14 Labuhan Ratu 31.946 28.746 60.692
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15 Way Halim 47.686 44.477 92.163

16 Langkapura 15.160 13.864 29.024

17 Enggal 21.095 19.565 40.660

18 Kedamaian 26.019 23.821 49.840

19 Teluk Betung Timur 27.850 24.913 52.763

20 Bumi Waras 35.691 32.39 68.030

Kota Bandar
Lampung

654.757 596.885 1.251.642

(Sumber: BPS Provinsi Lampung, Bandar Lampung dalam angka Tahun 2014)

Dilihat dari daya tampung yang dimiliki Kota Bandar Lampung diketahui

bahwa secara keseluruhan memiliki daya tampung efektif mencapai 1.972.200

jiwa. Jumlah tersebut didapatkan dari luas Kota Bandar Lampung 19.722 ha

dikalikan dengan 100 jiwa, asumsinya pada setiap 1 hektar lahan dapat

menampung 100 orang, dengan demikian berdasarkan hasil proyeksi jumlah

penduduk hingga akhir tahun 2030 Kota Bandar Lampung diprediksi masih

mampu untuk menampung pertambahan jumlah penduduk sampai akhir tahun

2030 (RPJMD kota Bandar Lampung 2010-2015).
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Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa Kota Bandar Lampung

(Sumber: BPS Provinsi Lampung, Sensus Penduduk Tahun 2010)

Menurut data ststistik kota Bandar Lampung tahun 2010 menunjukan suku

Minangkanau di Bandar Lampung berjumlah 29.544 jiwa seperti yang dilihat

pada tabel di atas. Meskipun jumlah suku Minangkabau berada pada urutan ke-7.

akan tetapi suku Minangkabau dan kebudayaannya cukup dikenal umum, karena

kemampuan mereka memperkenalkan diri dari segi perdagangan, seperti

banyaknya usaha rumah makan Minang dan lain-lainnya.

B. Gambaran Umum SAS (Sulit Air Sepakat ) Bandar Lampung

SAS (Sulit Air Sepakat) merupakan suatu perkumpulan atau organisasi yang

dibuat oleh perantau masyarakat Sulit Air, Kabupaten Solok Sumatra Barat

No SukuBangsa Jumlah (jiwa)

1. Jawa 357.512

2. Suku Asal Lampung 139.236

3. Sunda 105.502

4. Suku Asal Banten 68.468

5. Suku Asal Sumatera Selatan 90.881

6. Bali 3.647

7. Minangkabau 29.544

8. Tionghoa 29.706

9. Bugis 5.286

10. Batak 20.195

11. Lainnya 28.946

Total 878.923 jiwa
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pada tahun 1912. Organisasi ini berpusat di Jakarta dan memiliki tidak kurang

80 DPC (Dewan Perwakilan Cabang) diseluruh Indonesia serta 4 DPC di luar

negeri, seperti di Malaysia, Sydney, Melbourne Australia dan Washington DC,

Amerika Serikat.

Sedangkan untuk di Lampung sendiri memiliki beberapa DPC seperti Bandar

Lampung berada di daerah Teluk Betung dan Way Halim sedangkat di daerah

luar Bandar Lampung berada di Kota Metro dan Simpang Sribawono. Untuk

provinsi Lampung sendiri kepengurusan Korwil IV diketuai oleh Muswir, A.

Md. Sedangkat untuk DPC daerah lain diketuai oleh:

1. DPC SAS Teluk Betung : diketuai oleh H. Naswil Rajo Bujang

2. DPC SAS Way Halim  : diketuai oleh Hi. Nasrullah Dt Tanam Putih

3. DPC SAS kota Metro  : diketuai oleh Hi. Muhammad Iqbal

4. DPC SAS Simpang Sribawono : diketuai oleh Abdul Malik Batubara,S.Ag

Pada kepengurusan SAS (sulit air sepakat) di Bandar Lampung memiliki 2

DPC yang berada di wilayah Teluk Betung dan Way Halim. DPC Way Halim

sendiri merupakan cabang baru yang merupakan permekaran dari DPC SAS

Bandar Lampung, di daerah Way Halim sendiri sudah bermukim 20 kepala

keluarga Sulit Air sehingga memenuhi syarat untuk mendirikan cabang baru

SAS di Teluk Perkumpulan Betung sendiri didirikan pada tahun 1950-an yang

berada di Jl Ikan Layur no. 74 Teluk Betung, Bandar Lampung. Tujuan

dibangun gedung ini oleh para perantau karena dianggap perlu untuk

kepentingan para perantau yang akan mengadakan acara-acara penting, lalu

gedung tersebut diperbaiki kembali pada tahun 2014 yang lalu karena dianggap
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tidak cukup untuk menampung jika ada kegiatan organisasi dan kegiatan

kemasyarakatan. Mengingat perkembangan jumlah warga SAS di daerah

tersebut semakin meningkat sekitar 220 kepala keluarga. Setelah direnovasi

sejak 2 tahun yang lalu gedung yang dibangun 2 lantai ini bisa menampung

250 orang.

Semenjak direnovasi, gedung DPC SAS Teluk Betung sudah dapat

dimanfaatkan berbagai kegiatan yang lebih luas mulai dari kegiatan

pemerintahan ditingkat kelurahan sampai mengadakan pesta-pesta pernikahan

(Profil perkumpulan SAS tahun 2015)

C. Gambaran Umum Perkumpilan PKDP Lampung

PKDP (perkumpulan keluarga daerah piaman) merupakan perkumpulan

masyarakat Minang yang yang dibuat oleh para perantau Minangkabau yang

berasal dari wilayah kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra

Barat serta dari daerah sekitarnya yang mempunyai kedekatan budaya, sejarah

dan hubungan emosional atau kekerabatan.

PKDP didirikan pada 29 April 1986, DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PKDP

berpusat di Kota Jakarta sedangkan cabangnya berada di beberapa kota

diseluruh Indonesia, salah satunya Lampung.

PKDP Lampung didirikan sejak 27 juli 1965. Awalnya organisasi ini memiliki

nama PERAP (Persatuan Anak Rantau Pariaman) tetapi pada tahun 2008

diubah menjadi PKDP. kantor DPW PKDP provinsi Lampung berada di daerah

Way Halim, dari data yang didapat pada tahun 2015 untuk wilayah Bandar
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Lampung sendiri terdapat + 765 kepala keluarga. PKDP sudah terbentuk di 16

kabupaten kota yang melingkupi DPC, DPD dan DPW.

Tujuan pembentukan PKDP sendiri yaitu menghimpun potensi ekonomi dan

intelektual masyarakat Pariaman untuk kemaslahatan kampung halaman

diwilayah yang tergabung dalam organisasi itu khususnya serta masyarakat

luas lainnya beberapa tujuan disimpulkan dalam 4 poin yaitu:

1. Mewujudkan suasana kekeluargaan, kebersamaan, keswadayaan dan

kekerabatan antara keluarga piaman dirantau, dan memperkokoh persatuan

dan kesatuan dengan warga lainnya di rantau

2. Membina dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga piaman

dirantau dan diranah agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa,

berilmu serta memiliki kepedulian terhadap pembangunan rantau dan ranah

serta siap menjadi tauladan bagi generasi berikutnya

3. Menciptakan peluang usaha sebagai sumber ekonomi anggota diperantauan

dan kampung halaman guna meningkatkan martabat masyarakat.

4. Melestarikan dan membudayakan nilai-nilai agama dan adat dalam

kehidupan dengan kato putuih Adat Basandi Syara, Syara Basandi

Kitabullah.

(Profil PKDP Lampung tahun 2015).



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa merantau erat hubungannya dengan

kampung halaman dan sebaliknya. Kampung halaman yang menciptakan

para perantau ulung. Tradisi merantau sendiri terbentuk dari kebiasaan-

kebiasan menjelajah masyarakat sebelumnya untuk sekedar melakuan

transaksi perdagangan dan sejarah orang Minang pun menjadi ujung tombak

kebiasaan itu dilakukan.

Merantau sendiri dianggap suatu cara untuk meningkatkan gengsi dan

derajat keluarga, karena dengan merantau orang Minang dapat merubah

kondisi kehidupan sosial. Adapun faktor yang mendorong mereka merantau

adalah :

1. Faktor ekonomi dan demografi, tentunya faktor ini menjadi faktor utama

orang Minang untuk merantau karena mereka anggap lahan pertanian

dan tempat berdagang disana tidak dapat berkembang dan lama-

kelamaan akan terbatas.

2. Faktor pendidikan, biasanya untuk kaum mudanya salah satu cara untuk

merubah hidup dengan cara sekolah di tempat yang lebih baik. Hal ini

dikarena fasilitas pendidikan di kampung halaman tidak sebaik di kota.
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3. Faktor sosial, biasanya untuk membuktikan pada keluarga dan

lingkungan dengan merantau bisa membuat kehidupan mereka menjadi

lebih baik dan dapat merubah status sosial dalam lingkungan.

4. Serta faktor tradisi dan budaya yang yang membuat kebiasaan itu

dilakukan terus menerus dan dipertahankan sampai sekarang. Sehingga

tanpa disadari hal ini yang menjadi identitas dan jati diri orang-orang

Minangkabau.

Dari pembahasan yang ingin mengutarakan corak pola orang Minang

merantau ke Bandar Lampung, penelitian ini mendapatkan masyarakat

Minang di Bandar Lampung memiliki beberapa pola merantau diantaranya

yaitu:

1. Pola merantau yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, yang dalam hal

ini perubahan yang dialami lebih banyak dialami oleh para wanita dan

anak muda. Saat ini orang Minang tidak lagi meminta para wanita untuk

hanya tinggal di daerahnya saja dan mereka bisa melanjutkan sekolah

dan bekerja keluar daerah lain.

2. Pola merantau yang dipengaruhi oleh daya tarik kota, pola ini

menjelaskan bahwa orang-orang Minang tertarik merantau ke Bandar

Lampung karena kondisi perekonomian di Lampung bisa membantu

mera untuk berkembang serta kota Bandar Lampung memiliki potensi

untuk memulai usaha.

3. Pola merantau yang dipengaruhi oleh masalah ekonomi, pola ini ada

karena masyarakat Minang memiliki tujuan untuk memperbaiki
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kehidupan mereka aspek ekonomi salah satunya yang mempengaruhi

tujuan itu.

4. Pola merantau karena turut keluarga, pada pola ini orang yang merantau

bukan hanya karena pola-pola diatas saja tetapi keluarga juga dapat

mempengaruhi orang melakukan rantau seperti para istri yang ikut

dengan suaminya.

5. Pola merantau karena tradisi dan budaya, pada pola ini merantau

merupakan kebiasaan yang sudah lama dijalankan dan berakar menjadi

budaya sehingga anak kenurunan malakukan hal yang sama.

Untuk tradisi pulang basamo sendiri dilakukan sebagian orang

Minangkabau yang biasanya ikut organisasi-organisasi pesatuan orang

Minang. Tradisi ini berusaha dipertahankan untuk meningkatkan rasa

kekeluargaan antar para perantau serta memberika kontribusi untuk

kampung halamannya.

Karena Pada akhirnya sejauh apapun mereka pergi merantau kampung

halaman menjadi tujuan kembali seperti yang tertulis disalah satu buku yang

berjudul “Rantau 1 Muara”. Bertualanglah sejauh mata memandang,

mengayuhlah sejauh lautan terbentang, bergurulah sejauh alam berkembang

dan kembali pada 1 muara  A. Fuadi (2013).
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas disarankan :

1. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat Minang bisa menjadi agen

perubahan untuk daerahnya yang memiliki kemampuan luar biasa dan

bisa selaku meningkatkan kualitas hidup tanpa harus melupakan jati diri.

Dan dapat saling menjaga tradisi yang selalu dibawa dari ranah asal dan

mengambangkannya di rantau, serta meningkatkan lagi tenggang rasa

terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar agar tercipta keharmonisan

dalam menjalani hubungan sosial. Tidak lupa juga untuk organisasi-

organisasi perantau untuk selalu menjaga solidaritas antar perantau dari

daerah asalnya masing-masing serta mengaktifkan kembali organisasi-

organisasi yang pasif untuk menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan

dari daerahnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari tahu kembali tentang

tradisi merantau dan pulang basamo yang belum terungkap dalam

penelitian ini.
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