
II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan mengkaji tentang penjelasan berbagai

definisi dan pengertian dari hal-hal yang dijadikan konsep dalam penelitian ini

yaitu antara lain :

1. Pengertian Geografi Penduduk

Menurut Nursid Sumaatmadja (1981: 52) secara garis besar, Geografi dapat

diklasifikasikan menjadi tiga cabang, yaitu Geografi Fisik (Physical Geography),

Geografi Manusia (Human Geography) dan Geografi Regional (Regional

Geography). Geografi penduduk merupakan salah satu cabang dari Geografi

Manusia yaitu cabang Geografi yang bidang studinya adalah aspek keruangan

gejala dipermukaan bumi, yang mengambil manusia sebagai objek pokok.

Geografi penduduk atau Population Geography menurut Wrigley (1965) dalam

Trisnaningsih (1998:3) adalah suatu disiplin yang berorientasi kepada masalah

dalam rangka interaksi dan interdependensi antara manusia dan lingkungannya.

Sedangkan pengertian Penduduk (Population), menurut Garnadi Prawirosudirjo

(1971) dalam Trisnaningsih (1998:3-4) adalah suatu kelompok organisasi yang

terdiri dari individu-individu yang sejenis dan mendiami suatu daerah dengan

batas-batas tertentu. Penduduk yang dimaksud disini adalah penduduk manusia.
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Kemudian arti Geografi Penduduk dalam garis besar adalah bahwa

“Geografi Penduduk adalah ilmu yang mempelajari sebaran dan dinamika
penduduk di muka bumi dalam ruang dan waktu”. Penduduk atau manusia
ini mempunyai tempat tinggal yang tersebar mengikuti kondisi fisiografis
dan kondisi sosiologis yang ada. Di daerah-daerah yang subur dan
menguntungkan dilihat dari ketersediaan sumber alamnya konsentarsi
penduduk nampak padat dan di daerah-daerah yang kurang
menguntungkan manusia tidak banyak dihuni manusia. Jadi dalam hal ini
nampak jelas ada keterkaitan antara keadaan Geografis dengan pola
persebaran penduduk (Bintarto, 1998: 8)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Geografi Penduduk adalah salah satu cabang

ilmu Geografi yang mempelajari tentang sebaran penduduk di muka bumi dengan

sasaran studi fertilitas, mortalitas, fekunditas, mobilitas, urbanisasi harapan hidup,

beban tanggungan, sebaran penduduk, dan kepadatan penduduk.

2. Pengertian Migrasi

Migrasi mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia di wilayah maupun di

muka bumi ini. Oleh karena itu migrasi juga merupakan usaha manusia dalam

rangka pemenuhan kebutuhannya, baik secara ekonomi, sosial budaya maupun

politik. “Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu

tempat ke tempat lain melampaui politik atau Negara ataupun batas administrativ

atau batas bagian dalam suatu Negara”(Rozy Munir. 1981:119). “Migrasi adalah

perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain, baik melewati batas

administrativ dari suatu Negara dengan tujuan menetap” (Lembaga Demografi

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1980:37).

Definisi dalam arti luas tentang migrasi ialah penyebaran tempat tinggal
secara permanen atau semi permanen. Tidak ada pembatasan, baik pada
jarak perpindahan maupun sifatnya, yaitu apakah tindakan itu bersifat
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sukarela atau terpaksa serta tidak diadakan perbedaan antara migrasi dalam
negeri dan migrasi ke luar negeri. Jadi pindah tempat dari satu apartemen
ke apartemen lain hanya dengan melintasi lantai antara kedua ruangan itu
dipandang sebagai migrasi, sama seperti perpindahan dari Bombay di
India ke Cedar Rapids di Iowa, meskipun tentunya sebab-sebab dan
akibat-akibat perpindahan itu sangat berbeda. Tetapi tidak semua macam
perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dapat digolongkan ke dalam
definisi ini. Yang tidak dapat digolongkan misalnya, pengembaraan orang
nomad dan pekerja-pekerja musiman yang tidak lama berdiam di suatu
tempat, atau perpindahan sementara, seperti pergi ke daerah pegunungan
untuk berlibur selama musim panas. Tanpa mempersoalkan dekat jauhnya
perpindahan, mudah atau sulit, setiap migrasi mempunyai tempat asal,
tempat tujuan, dan bermacam-macam rintangan yang menghambat. Dari
beberapa penghalang antara itu, maka faktor jarak perpindahan merupakan
faktor yang selalu ada. (Everett S. Lee, 1991:7-8).

Dari berbagai pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

migrasi yaitu perpindahan penduduk yang terjadi dari suatu tempat yang satu ke

tempat yang lainnya, baik antar Negara maupun dalam suatu Negara dengan

tujuan menetap.

a) Teori Migrasi

Ada beberapa teori migrasi yang dikemukakan oleh para ahli antara lain:

1) Everett S. Lee (1976) dalam Ida Bagus Mantra (2003:180) mengemukakan
bahwa:

“Volume migrasi di suatu wilayah berkembang sesuai keanekaragaman
daerah di wilayah tersebut. Di daerah asal dan daerah tujuan ada faktor-
faktor positif (+), negatif (-), ada pula faktor-faktor netral (0). Faktor
positif adalah faktor yang memberikan nilai keuntungan kalau bertempat
tinggal di daerah itu, misalnya di daerah tersebut terdapat sekolah,
kesempatan kerja, dan iklim yang baik. Faktor negatif adalah faktor yang
memberikan nilai negatif pada daerah yang bersangkutan sehingga
seseorang ingin pindah dari tempat tersebut karena kebutuhan tertentu
tidak terpenuhi. Perbedaan nilai komulatif antara kedua tempat tersebut
cenderung menimbulkan arus migrasi penduduk”.
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Keterangan:

+ : Faktor di mana kebutuhan dapat terpenuhi
- : Faktor di mana kebutuhan tidak terpenuhi
0 : Faktor netral

Selanjutnya, Lee menambahkan bahwa besar kecilnya arus migrasi juga
dipengaruhi oleh rintangan antara, misalnya berupa ongkos pindah yang
tinggi, topografi antara daerah asal dengan daerah tujuan berbukit-bukit,
dan terbatasnya sarana transportasi atau pajak masuk ke daerah tujuan
tinggi. Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah faktor individu karena
migran tersebutlah yang menilai positif dan negatifnya suatu daerah ini
atau tidak. Kalau pindah, daerah mana yang akan dituju. Menurut Lee
proses migrasi itu dipengaruhi oleh empat faktor:

1. Faktor individu
2. Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal
3. Faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan
4. Rintangan antara di daerah asal dengan daerah tujuan

2) Robert Norris (1972) dalam Trisnaningsih (1998:84) bahwa:

“Ada enam faktor yang mempengaruhi seseorang mengambil keputusan
untuk bermigrasi yaitu: 1. Faktor Daerah Asal (Origin); 2. Faktor Daerah
Tujuan (Destination); 3. Faktor Rintangan Antara (Barriers); 4.
Kesempatan Antara (Intervening Opportunities); 5. Migrasi Terpaksa
(Forced Migration); 6. Migrasi Kembali (Return Migration)”.

1. Daerah Asal                    4. Individu                      3. Daerah Tujuan

2. Rintangan Antara
(Intervening obstacles)

Gambar 1: gambar teori migrasi menurut Lee
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Gambar 2. Migrasi sebagai interaksi wilayah

Keterangan:

1) Faktor Daerah Asal (Origin)
Faktor mendasar dalam pendekatan perilaku bermigrasi adalah bentuk
keputusan oleh migran potensial secara individu atau anggota
keluarga, dalam hal ini pertimbangan di mana akan bermigrasi atau
pertimbangan secara geografis antara satu daerah dengan daerah
lainnya sebagai hal yang mendasar. Dalam pengambilan keputusan
tersebut migran potensial mempertimbangkan antara manfaat yang
diperoleh di daerah asal dengan daerah tujuan, mana yang lebih tinggi
manfaatnya. Bila nilai kefaedahan lebih tinggi di daerah asal,
kemungkinan yang diputuskan adalah tidak jadi bermigrasi.

2) Faktor Daerah Tujuan (Destination)
Cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tentang
daerah tujuan adalah melalui media masa, migran terdahulu dan
komunikasi dengan teman atau kerabat di daerah tujuan. Faktor
pendorong di daerah asal dan penarik di daerah tujuan bekerja secara
bersama sebagai pendorong keinginan migrasi potensial untuk
bermigrasi.

3) Faktor Rintangan Antara (Barriers)
Faktor penghalang atau faktor negatif biasanya dirasakan sebagai
faktor penghalang migran untuk bermigrasi, seperti faktor penghalang
geografis yang terpenting adalah jarak dan topografi daerah.

4) Kesempatan Antara (Intervening Opportunities)
Konsep kesempatan antara digunakan dalam geografi ekonomi untuk
menjelaskan tentang sifat komplemen (saling melengkapi) antara dua

INTERVENING
OPPORTUNITIES

ORIGIN
DESTINATIO
N

FORCED MIGRATION

RETURN MIGRATION

Rintangan Antara
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tempat. Jadi interaksi antara dua wilayah hanya terjadi dalam
kesempatan antara.

5) Migrasi Terpaksa (Forced Migration)
Hanya sedikit orang yang ingin bermigrasi karena terpaksa, karena
mereka tidak mempunyai keputusan untuk pindah atau tidak pindah,
biasanya kondisi yang memaksa adalah kondisi fisik dan ekonomi.

6) Migrasi Kembali (Return Migration)
Arus utama dalam migrasi selalu adanya arus balik, apabila seorang
migran tidak diterima oleh lingkungannya yang baru mereka mungkin
kembali ke daerah asal.

3) Mitchell (1961) dalam Ida Bagus Mantra (2003:184) bahwa:

“Ada beberapa kekuatan (forces) yang menyebabkan orang-orang terikat
pada daerah asal, dan ada juga kekuatan yang mendorong orang-orang
untuk meninggalkan daerah asal. Kekuatan yang mengikat orang-orang
untuk tinggal di daerah asal tersebut dengan kekuatan sentripetal
(centripetal forces) dan sebaliknya kekuatan yang mendorong seseorang
untuk meninggalkan daerah asal disebut dengan kekuatan sentrifugal
(centrifugal forces). Apakah seseorang akan tetap di daerah asal ataukah
pergi meninggalkan daerah asal untuk menetap di daerah lain tergantung
pada keseimbangan antara dua kekuatan tersebut”.

Gambar 3. gambar teori migrasi menurut Mitchell

Keterangan :

a) Kekuatan Sentripetal
Kekuatan yang meningkat orang-orang untuk tinggal di daerah asal
- Terikat tanah warisan
- Menunggu orang tua yang sudah lanjut
- Kegotong royongan yang dudah baik
- Daerah asal merupakan tanah kelahiran nenek moyang mereka

b) Kekuatan Sentrifugal
Kekuatan yang mendorong seseorang meninggalkan daerah asal, misalnya
- Terbatasnya pasaran kerja
- Terbatasnya fasilitas pendidikan.

c) (+) Faktor di mana kebutuhan dapat terpenuhi
d) (-) Faktor di mana kebutuhan tidak terpenuhi

Daerah Asal
+ - + -
+ - + -

Kekuatan Sentrifugal

Kekuatan Sentripetal
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b) Jenis-Jenis Migrasi

Di dalam membicarakan perpindahan penduduk akan selalu berkaitan dengan

tempat atau wilayah, waktu terjadinya migrasi baik itu saat masuk maupun keluar

dari sebuah wilayah. Dari sisi tempat atau wilayah mulai dari lingkup

administratif terkecil seperti RT/RW, desa maupun dalam lingkup yang lebih luas

yaitu antara wilayah Negara. Juga dari sisi waktu, mulai dari satu hari sampai

waktu yang cukup lama. Sehubungan dengan hal tersebut maka migrasi dapat di

bedakan menjadi beberapa jenis antara lain :

1) Migrasi masuk (In Migration)
Masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan (Area of destination).

2) Migrasi Keluar (Out Migration)
Perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal (Area of origin).

3) Migrasi Neto (Net Migration)
Merupakan selisih antara jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar
Apabila migrasi yang masuk lebih besar dari pada migrasi keluar maka
disebut migrasi neto positif sedangkan jika migrasi keluar lebih besar dari
pada migrasi masuk disebut migrasi neto negatif.

4) Migrasi Bruto (Gross Migration)
Jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar

5) Migrasi Total (Total Migration)
Migrasi total adalah seluruh kejadian migrasi mencakup migrasi semasa
hidup (Life Time Migration) dan Migrasi pulang (Return migration).
Migrasi Total adalah semua orang yang pernah pindah.

6) Migrasi Internasional (Internasional Migration)
Migrasi Internasional merupakan perpindahan penduduk dari sebuah
Negara ke Negara lain. Masuknya penduduk ke sebuah Negara disebut
Imigrasi (Imigration), sedangkan sebaliknya jika terjadi perpindahan
penduduk yang keluar dari sebuah Negara disebut Emigrasi (Emigration).

7) Migrasi Semasa/Seumur Hidup (Life Time Migration)
Migrasi semasa hidup adalah mereka yang pada waktu pencacahan sensus
bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan daerah tempat
kelahirannya tanpa melihat kapan pindahnya.

8) Migrasi Parsial (Parsial Migration)
Migrasi yang terjadi antara dua daerah saja.

9) Urbanisasi (Urbanization)
Bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah kota yang
Disebabkan oleh proses perpindahan penduduk ke kota dan/atau akibat
dari perluasan daerah kota dan pertumbuhan alami penduduk kota.
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Definisi urban berbeda-beda antara satu Negara dengan Negara lainnya
tetapi biasanya pengertiannya berhubungan dengan kota-kota atau daerah-
daerah pemukiman lain yang padat. Klasifikasi yang dipergunakan untuk
menentukan daerah kota biasanya dipengaruhi oleh indikator mengenai
penduduk, indikator mengenai kegiatan ekonomi, indikator jumlah
fasilitas
urban atau status adrninistrasi suatu pemusatan penduduk.

10) Transmigrasi (Transmigration)
Transmigrasi adalah salah satu bagian dari migrasi. Istilah ini memiliki arti
yang sama dengan 'resettlement' atau 'settlement'. Transmigrasi adalah
pemindahan dan kepindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap
ke daerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna
kepentingan pembangunan Negara atau karena alasan-alasan yang
dipandang perlu oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang. Transmigrasi diatur dengan Undang-Undang No.3 Tahun
1972. Transmigrasi yang diselenggarakan dan diatur Pemerintah disebut
Transmigrasi Umum, sedangkan Transmigrasi yang biaya perjalanannya
dibiayai sendiri tetapi ditampung dan diatur oleh Pemerintah disebut
Transmigrasi Spontan atau Transmigrasi Swakarsa (R. Bintarto:1998:50).

Berdasarkan jenis-jenis migrasi tersebut, maka jenis migrasi dalam penelitian ini

adalah jenis Migrasi Masuk (In Migration), yaitu masuknya penduduk ke suatu

Daerah tempat tujuan, dimana dalam penelitian ini yaitu masuknya Suku

Minangkabau Asal Bukit Tinggi Sumatra Barat Ke Desa Poncowarno Kec.

Kalirejo Kab. Lampung Tengah. Selain itu juga migrasi yang dimaksudkan dalam

penelitian ini adalah jenis migrasi semasa hidup (life time migrant). Dimana

sebagian besar penduduk Desa Poncowarno yang bersuku Minangkabau

merupakan orang-orang yang sebagian besar lahir dan besar di Sumatra Barat

karena beberapa hal dan faktor mereka memutuskan untuk merantau ke Lampung,

dan akhirnya memutuskan menetap di Desa Poncowarno.
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3. Budaya Merantau Suku Minangkabau

Dalam suku Minangkabau terdapat budaya/tradisi “Merantau” yang dilakukan

oleh anak laki-laki, yaitu tradisi perginya anak laki-laki keluar daerah asalnya. Hal

ini seperti yang diungkapkan oleh Mohammad Anwar (1999:19) bahwa:

“Penyebaran suku Minangkabau jauh dari daerah asalnya disebabkan
karena adanya dorongan dan tradisi untuk merantau, keinginan untuk
merantau itu umumnya didorong oleh keinginan untuk mencari
penghidupan tanpa mempergunakan tanah-tanah yang telah ada di daerah
nenek moyangnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan tradisi bahwa seorang
anak laki-laki tidak memiliki hak menggunakan tanah warisan bagi
kepentingan dirinya sendiri”.

Adapun definisi merantau yang diungkapkan oleh Muchtar Naim (1979:6),

diantaranya yaitu:

a) Merantau sebagai mobilitas regional
Pengertian merantau sejajar dengan pengertian yang dipakai oleh A. L.
Mabogunje dalam studinya tentang migrasi, yaitu gerak perpindahan
penduduk melintasi batas jarak yang cukup jauh dengan ukuran besar
dengan maksud meninggalkan tempat tinggal semula menuju tempat
tinggal yang baru yang kira-kira permanen.

b) Merantau sebagai mobilitas ekonomi dan sosial
Sebagaimana dengan migrasi pada umumnya terdapat motifasi
ekonomi yang intensif yang melekat pada pengertian merantau.
Biasanya kecenderungan untuk berpindah menjadi lebih terasa bila
keadaan ekonomi di kampung tidak lagi sanggup menahan mereka.
Seperti migrasi pada umumnya, merantau bukanlah tingkah laku yang
acak sifatnya yang hanya dimiliki oleh individu tertentu atau strata
sosial tertentu saja, merantau merupakan bentuk tingkah laku sosial
yang sifatnya kolektif dan berulang yang dapat diramalkan dan
melembaga.

c) Merantau sebagai “Agent Of Cultural Transmission”
Selain suplai-suplai materi yang lebih nyata, nilai-nilai budaya juga
ditrasmisit, tetapi trasmisi budaya tetap bekerja secara dua arah,
melalui perbuatan merantau maka budaya tempat asal disuplai
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diperkuat dan ditantang oleh budaya baru dan melalui merantau setiap
perantau.

Orang Minangkabau mendorong kaum muda mereka untuk merantau, namun

ketika mereka kembali ke daerah asal mereka harus membawa sesuatu, harta atau

pengetahuan sebagai simbol dari keberhasilan mereka. Migrasi suku

Minangkabau ke berbagai daerah ternyata bukan hanya untuk memperkaya dunia

Minangkabau dengan benda-benda material dan investasi tetapi juga memperkuat

adat matrilinal Minangkabau dengan gagasan-gagasan dan pengetahuan. Hal ini

seperti dalam siklus Migrasi Minangkabu yang digambarkan oleh Usman Pelly

(1998:11) pada gambar 4 di bawah ini.

Misi Kebudayaan dan Perubahan Kebudayaan

Kesejahteraan

Merantau menurut mereka adalah suatu kehormatan tersendiri. Seorang

perempuan Minang akan merasa bangga ketika bisa menikah dengan laki-laki

yang melakukan merantau. Bagi mereka merantau adalah suatu keharusan yang

harus dilakukan oleh laki-laki, bahkan mereka memiliki semboyan sendiri untuk

hal ini, yaitu “jika sayang dengan kampung halaman, maka tinggalkan kampung

halaman”. Ungkapan tersebut menunjukkan kalau ada semacam keharusan untuk

Alam Minang
Alam Rantau

Gambar 4: Siklus Migrasi Minangkabau menurut Usman Pelly
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merantau, karena dengan merantau selain merupakan salah satu misi kebudayaan

masyarakat Suku Minangkabau merantau juga memiliki tujuan sebagai salah satu

upaya untuk memperkaya dunia Minangkabau dengan benda-benda material dan

investasi untuk kesejahteraan sanak saudara dan keluarga di kampung halaman,

dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk kasih sayang kepada keluarga di

kampung halaman, sehingga pada sebagian besar masyarakat Suku Minangkabau

munculah ungkapan tersebut di atas, yaitu “kalau sayang dengan kampung

halaman, maka tinggalkan kampung halaman.

4. Faktor – Faktor Penyebab Migrasi

Sebab atau faktor-faktor yang menjadi sebab dari migrasi ini sendiri cukup

berfariatif atau tidak sama antara orang satu dengan yang lain. Dalam keputusan

bermigrasi selalu terkandung keinginan untuk memperbaiki salah satu aspek

kehidupan, sehingga keputusan seseorang melakukan migrasi dapat disebabkan

oleh berbagai macam faktor. Ada empat faktor yang perlu diperhatikan dalam

studi migrasi penduduk, yaitu :

1) Faktor-faktor yang terdapat didaerah asal
2) Faktor-faktor yang terdapat pada daerah tujuan
3) Penghalang antara
4) Faktor-faktor individual atau pribadi. (Everett S. Lee.1991:8)

Selain itu ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan penduduk bermigrasi

yang dibedakan dalam dua bagian yaitu “faktor pendorong (push factor) dan

faktor penarik (pull factor)”(R. Bintarto, 1977:19). Selanjutnya yang termasuk ke

dalam faktor pendorong untuk melakukan migrasi adalah sebagai berikut:

1) Pertambahan alami,
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2) Kekurangan sumber alami,
3) Fluktuasi iklim
4) Kegelisahan sosial. (R. Bintarto, 1977:19).

Berdasarkan pendapat di atas, faktor yang mendorong orang meninggalkan tempat

asalnya antara lain disebabkan adanya pertambahan alami seperti adanya

pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk di suatu daerah akan menambah

jumlah tenaga kerja. Semakin banyak jumlah tenaga kerja yang ada menimbulkan

sedikitnya atau semakin berkurangnya peluang untuk memperoleh pekerjaan.

Sedangkan faktor-faktor penarik dalam migrasi antara lain :

1) Penemuan daerah baru yang mempunyai tanah subur
2) Penemuan industri-industri baru
3) Iklim yang cocok
4) Kebijaksanaan pemerintah,
5) Faktor pribadi
6) Pemindahan lokasi pasar (R. Bintarto, 1977:19).

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa :

Faktor pendorong penduduk bermigrasi secara ekonomis di sebabkan oleh
luas tanah garapan di daerah asal untuk tiap-tiap keluarga makin lama
makin sempit, ini disebabkan oleh pertambahan penduduk yang cepat yang
tidak dapat diimbangi dengan perluasan tanah garapan yang kemudian
akan memberikan kehidupan yang lebih baik. (Saidiharjo,1982:39)

Pendapat lain tentang daya dorong antara lain yaitu:

1. Makin berkurangnya sumber-sumber alam, menurunnya permintaan
atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya masih susah
diperoleh.

2. Menyempitnya Lapangan pekerjaan di tempat asal.
3. Adanya tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, suku di

daerah asal.
4. Tidak cocok lagi dengan adat / budaya / kepercayaan di daerah asal.
5. Alasan pekerjaan atau perkawinan yang menyebabkan tidak bias

mengembangkan karir pribadi.



23

6. Bencana alam baik banjir, kebakaraan dan sebagainya. (Rozy
Munir:1981:119)

Selain ada faktor pendorong yang menyebabkan penduduk bermigrasi dari daerah

asal, maka ada faktor penarik yang mendorong penduduk untuk pindah dan

menetap di daerah tujuannya yaitu:

Faktor yang menarik penduduk untuk bermigrasi yaitu adanya perbedaan
dan fasilitas untuk memperoleh pekerjaan yang lebih dekat dan menjamin
kehidupan keluarganya, perbedaan untuk memperoleh fasilitas perumahan
yang lebih layak, perbedaan kesuburan tanah dan kandungan mineral
(Suhardi,1977:48).

Selanjutnya sebuah pendapat menjelaskan bahwa :

Faktor-faktor penarik orang bermigrasi antara lain: kesempatan untuk
memasuki lapangan pekerjaan yang cocok, kesempatan mendapatkan
pendapatan yang lebih baik, kesempatan mendapatkan pendidikan yang
lebih tinggi, keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan
misalnya perumahan, tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat
pelindung (Rozy Munir, 1981:120).

Selain adanya faktor yang menarik penduduk untuk pindah dan menetap di daerah

tujuan, maka penduduk yang pindah itu mempunyai tujuan yaitu: “untuk

mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan penduduk dengan cara berpindah

dari suatu daerah ke daerah lain yang tujuannya kearah pembangunan ekonomi di

segala bidang”(Nanthan Keyfit dan Widjoyonitisasmitro,1964:115). Berdasarkan

uraian-uraian tersebut di atas, maka tujuan penduduk bermigrasi atau berpindah

adalah untuk memenuhi hidup keluarganya terutama di bidang ekonomi.

Di Desa Poncowarno sendiri melalui sebuah penelitian pendahuluan penulis

menemukan sebuah gambaran bahwasanya penduduk Suku Minangkabau yang
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ada di desa ini melakukan migrasi di sebabkan oleh berbagai hal, secara terperinci

yang menjadi sebab migrasi Suku Minangkabau Asal Bukit Tinggi Sumatra Barat

ke Desa Poncowarno sendiri adalah sebagai berikut :

A. Sebab dari Aspek Sosial Ekonomi

1. Sulitnya pekerjaan di kampung halaman

2. Pembukaan proyek pertanian dan perkebunan di daerah tujuan

B. Sebab dari Aspek Sosial Budaya

1. Tradisi atau kebiasaan merantau dalam budaya Suku Minangkabau

2. Pengaruh dari sistem matrilinial

C.  Sebab dari Aspek Pribadi

1. Pengaruh teman atau kerabat

2. Menuruti kata hati

B. Kerangka Pikir

Penduduk memiliki peranan yang cukup penting dalam terbentuknya sebuah

negara, karena salah satu syarat berdirinya sebuah negara adalah adanya penduduk

yang mendiami wilayah dari negara itu sendiri. Namun pada era milenium ini

jumlah penduduk saat ini seolah-olah menjadi bom waktu yang kapan saja siap

meledak.

Jumlah penduduk Indonesia sendiri cukup fantastik dan menempati posisi ke 4

dunia. Jumlah penduduk Indonesia saat ini tercatat 242,968,342  Jiwa, tersebar di

berbagai pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi maupun

kepulauan-kepulauan kecil lainya.(http//www.wikipedia.com//jumlah penduduk
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dunia//27072010). Salah satu pulau yang jumlah penduduknya cukup tinggi

adalah pulau Sumatra, pulau paling barat di negeri ini. Pulau ini terdiri dari

beberapa Propinsi, masing-masing Propinsi memiliki suku atau etnis yang

berbeda-beda. Sumatra Utara dengan Suku Bataknya, Sumatra Barat dengan Suku

Minangnya, Sumatra Selatan dengan Suku Palembangnya dan lain sebagainya.

Suku Minangkabau seperti yang telah penulis kemukakan di atas adalah Suku atau

Etnis yang berasal dari Propinsi Sumatra Barat. Terkenal dengan berbagai

kebudayaan yang begitu unik mulai dari penggunaan Sistem Matrilinial sebagai

garis keturunan, makanan yang begitu khas dan hampir ada disemua daerah serta

disukai oleh semua orang, dan tentu saja hal yang menjadi ciri khas orang

Minangkabau adalah budaya merantaunya.

Merantau merupakan salah satu budaya dari Suku Minangkabau yang sampai saat

ini masih tetap berlangsung. Mereka percaya bahwa untuk bisa mencapai

kesuksesan mereka harus merantau atau pergi berkelana ke daerah lain. Terlepas

dari ada tidaknya pengaruh budaya merantau pada masyarakat Suku Minangkabau

fakta dan hasil menunjukan bahwa Suku Minangkabau adalah suku perantau

paling sukses di negeri ini.

Etos merantau orang Minangkabau sangatlah tinggi, bahkan diperkirakan
tertinggi di Indonesia. Dari hasil studi yang pernah dilakukan oleh
Mohctar Naim, pada tahun 1961 terdapat sekitar 32 % orang Minang yang
berdomisili di luar Sumatera Barat. Kemudian pada tahun 1971 jumlah itu
meningkat menjadi 44 % (Naim, Mochtar. Dalam
http//.www.wikepedia.com//20.00 10.07.2010).

“Berdasarkan sensus tahun 2000, suku Minang yang tinggal di Sumatera Barat

berjumlah 3,7 juta jiwa.” Dengan perkiraan 7 juta orang Minang di seluruh dunia,
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berarti hampir separuh orang Minang berada di perantauan. Melihat data tersebut,

maka terdapat perubahan cukup besar pada etos merantau orang Minangkabau

dibanding suku lainnya di Indonesia. Sebab menurut sensus tahun 1930, perantau

Minangkabau hanya sebesar 10,5% dibawah orang Bawean (35,9 %), Batak

(14,3 %), dan Banjar (14,2 %).

Menurut pendapat saya keunikan kemudian muncul ketika sebuah kenyataan

terjadi, bila sebagian besar Suku Minangkabau merantau ke kota-kota besar

seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, atau bahkan ke Malaysia hal ini tidak terjadi

pada beberapa orang Suku Minangkabau Asal Bkit Tinggi Sumatra Barat yang

ternyata memilih untuk merantau atau migrasi ke sebuah desa kecil di Lampung

Tengah, Pripinsi Lampung yang bernama Desa Poncowarno.

Hal unik terlihat kembali ketika fakta bahwa Poncowarno bukanlah desa besar

dan bukan pula desa tempat berdirinya berbagai industri, namun yang terjadi

justru jumlah penduduk Suku Minangkabaunya menempati posisi kedua setelah

penduduk Suku Jawa di desa ini. Besarnya jumlah migrasi penduduk Suku

Minangkabau Asal Bukit Tinggi Sumatra Barat ke Desa Poncowarno Kecamatan

Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah tentunya di sebabkan oleh beberapa faktor,

yang dapat dibedakan atas beberapa aspek yang ditinjau dari beberapa sudut

pandang seperti aspek sosial ekonomi dan sosial budaya,



27

Berdasarkan uraian di atas kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut:

Variabel (X) Variabel (Y)

Gambar 5 : Kerangka pikir penelitian

C. Hipotesis

“Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul”.

(Suharsimi Arikunto, 2002:64). Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Migrasi Suku Minangkabau
Asal Sumatra Barat ke Desa
Poncowarno Kec. Kalirejo
Kab. Lampung Tengah

Sebab Migrasi Suku Minangkabau Asal
Sumatra Barat ke Desa Poncowarno
Kec. Kalirejo  Kab. Lampung Tengah
dilihat dari beberapa aspek meliputi ;

A. Aspek Sosial Ekonomi
1. Sulitnya pekerjaan di kampung

halaman
2. Pembukaan proyek pertanian dan

perkebunan di daerah tujuan
B. Aspek Sosial Budaya

1. Tradisi atau kebiasaan merantau
dalam budaya Suku Minangkabau

2. Pengaruh dari sistem matrilinial
C. Aspek Pribadi

1. Pengaruh teman atau kerabat
2. Menuruti kata Hati
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1) Sulitnya pekerjaan dikampung halaman merupakan sebab migrasi Suku

Minangkabau Asal Bukit Tinggi Sumatra Barat ke Desa Poncowarno Kec.

Kalirejo Kab. Lampung Tengah.

2) Terjadinya pembukaan proyek pertanian dan perkebunan di daerah tujuan

merupakan sebab migrasi Suku Minangkabau Asal Bukit Tinggi Sumatra

Barat ke Desa Poncowarno Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah.

3) Tradisi atau kebiasaan merantau dalam budaya Suku Minangkabau

merupakan sebab migrasi Suku Minangkabau Asal Bikit Tinggi Sumatra

Barat ke Desa Poncowarno Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah.

4) Pengaruh dari sistem matrilinial merupakan sebab migrasi Suku

Minangkabau Asal Bukit Tinggi Sumatra Barat ke Desa Poncowarno Kec.

Kalirejo Kab. Lampung Tengah.

5) Pengaruh teman atau kerabat merupakan sebab migrasi Suku

Minangkabau Asal Bukit Tinggi Sumatra Barat ke Desa Poncowarno Kec.

Kalirejo Kab. Lampung Tengah.

6) Menuruti kata hati merupakan sebab migrasi Suku Minangkabau Asal

Bukit Tinggi Sumatra Barat ke Desa Poncowarno Kec. Kalirejo Kab.

Lampung Tengah.


