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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengertian migrasi menurut Tjiptoherijanto (2000) dalam Safrida (2008) 

merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan niatan 

untuk menetap ditempat tujuan atau disebut dengan mobilitas permanen. 

Sedangkan mobilitas non permanen atau sirkuler merupakan perpindahan 

penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tidak ada niatan untuk menetap 

di daerah tujuan (Mantra 1985:157). Keputusan seseorang melakukan migrasi 

tentunya memiliki banyak alasan, baik berupa faktor pendorong (push factor) 

maupun faktor penarik (pull factor) dengan didasarkan pada perbandingan untung 

dan rugi dari kedua daerah tersebut. Berikut pengertian faktor pendorong dan 

penarik menurut Lee (dalam Mantra 2013:181) faktor pendorong merupakan 

suatu kondisi daerah tersebut yang kurang memadai sehingga mengakibatkan 

seseorang ingin meninggalkan daerah tersebut. Sedangkan faktor penarik 

merupakan daya tarik daerah lain yang dapat memberikan keuntungan sehingga 

seseorang tertarik untuk pindah ke daerah lainnya.  

Ketika seseorang melakukan migrasi, maka antara migran dengan daerah 

asalnya tetap memiliki hubungan erat, sehingga hal tersebut yang memunculkan 

adanya fenomena remitansi (Connel, 1980). Secara ekonomi, remitansi 

merupakan pengiriman uang atau barang yang dikirim oleh migran dari daerah 

tujuan ke daerah asal. Secara sosial budaya, pengertian remitansi dapat dilakukan 
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dengan memberikan sumbangan berupa ide-ide gagasan dan keterampilan yang 

mereka dapatkan selama bermigrasi seperti cara-cara kerja, cara-cara membangun 

rumah, serta cara hidup sehat (Curson, 1981). artinya, remitansi juga dapat dilihat 

dari segi sosial budaya sebagai wadah untuk melakukan kegiatan gotong-royong 

antara perantau dengan kampung halaman. 

 Remitansi atau kiriman terbagi menjadi dua bagian yaitu remitansi dari 

migran internasional atau kiriman yang dilakukan oleh migran dari luar negeri dan 

migrasi internal atau kiriman yang dilakukan oleh migran dari dalam negeri. 

Kemudian pengiriman remitansi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu remitansi 

konvensional dan remitansi modern. Pengiriman remitansi konvensional 

merupakan sesuatu yang umum dilakukan, sedangkan pengiriman remitansi 

modern dilakukan dengan cara yang lebih inovatif seperti penggunaan teknologi.  

Dari kedua cara tersebut memperlihatkan bahwa remitansi sebelumnya telah 

mengalami perubahan ke arah yang lebih inovatif seiring dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Melihat fenomena tersebut, mobilitas penduduk juga dilakukan oleh 

Masyarakat etnis Minang yang tergolong ke dalam mobilitas permanen atau 

migrasi. Istilah lain yang akrab dengan masyarakat etnis Minangkabau ialah 

“merantau”. Berbagai macam alasan yang mempengaruhi masyarakat etnis 

Minangkabau pergi merantau yakni karena faktor pendorong (push factor) seperti 

sedikitnya lapangan pekerjaan,  adat istiadat, dan pendidikan. Serta faktor penarik 

(pull factor) seperti banyaknya lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, 

dan fasilitas pendidikan yang memadai.  



3 
 

Oleh sebab itu, masyarakat etnis Minang memilih untuk pergi 

meninggalkan daerah asalnya ke tempat yang menurutnya lebih layak untuk 

menetap. Akan tetapi, mayoritas perantau masyarakat entis Minangkabau adalah 

kaum laki-laki. Hal tersebut juga disebabkan oleh sistem adat matrilineal atau 

sistem kekerabatan dari pihak perempuan, yang mana hak waris harta pusaka 

jatuh kepada pihak perempuan sedangkan laki-laki hanya memiliki hak pakai. 

Sehingga laki-laki etnis Minangkabau pergi merantu untuk mencari eksistensi diri 

serta terbebas dari sistem adat tersebut (Karo, 1982).  

Bagi laki-laki yang telah beranjak dewasa maka dikatakan siap untuk pergi 

merantau. Walaupun mereka belum mempunyai pengalaman tetapi hal tersebut 

tidak menjadi sebuah penghalang dan bahkan dianjurkan sesuai dengan pepatah 

Minang agar pergi merantau dan kembali setelah sukses.   

Seperti  pepatah Minang  mengatakan: 

 “karantau madang di hulu/babuah babungo balun/ka rantau bujang 

daulu/di rumah baguno balun”.  

 

Artinya anak muda yang telah beranjak dewasa dalam struktur adat 

Minangkabau belum termasuk orang yang memiliki fungsi adat seperti 

menentukan keputusan dalam keluarga kecil maupun besar atau suku. Golongan 

ini harus mencari pengalaman dulu dan para ninik mamak selaku pemangku adat 

atau orang tua angkat dalam suku menganjurkan mereka untuk merantau dan 

pulang kembali setelah sukses. Kesuksesan seorang perantau dilihat dari seberapa 

banyak kiriman dan kontribusi yang mereka berikan untuk daerah asal 

(Ismawanti, 2016). 
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Akan tetapi, tidak hanya kaum laki-laki saja yang pergi merantau, 

melainkan pihak perempuan juga pergi merantau untuk memperoleh fasilitas 

pendidikan yang lebih memadai atau juga mengikuti jejak suami atau orang tua 

yang lebih dulu pergi merantau. Misalnya, ketika laki-laki telah mempunyai 

penghasilan di rantau maka mereka akan kembali pulang untuk menyambangi 

orang tua atau saudaranya. Kemudian kembali lagi ke tempat tujuan namun 

terkadang sebagian besar mereka kembali ke daerah tujuan dengan membawa istri 

atau calon istri, kemudian membawanya untuk tinggal di Kota Bekasi.  Faktor lain 

perempuan merantau adalah dikarenakan orang tuanya telah lebih dulu tinggal di 

perantuan sehingga perempuan Etnis Minangkabau berdomisili di daerah 

perantuan. 

Walaupun mereka telah pergi meninggalkan daerah asalnya, namun tetap 

memiliki hubungan yang erat. Salah satunya dengan mengirimkan remitansi yang 

mereka kirimkan dari kota Bekasi ke Sumatra Barat. Kiriman tersebut merupakan 

hasil jerih payah mereka selama merantau di daerah tujuan. Kiriman tersebut 

selain diberikan kepada keluarga juga diberikan untuk pembangunan sarana dan 

prasarana di daerah asal dengan tujuan agar perantau tidak melupakan tanah 

kelahirannya.  

Ikatan batin antara perantau dengan daerah asal salah satunya juga 

disebabkan oleh istilah Minang seperti “Minang maimbau” artinya Minang 

memanggil yaitu jika belum bisa pulang maka dapat digantikan dengan kiriman 

atau remitansi terutama dalam membantu pembangunan di daerah asal. Seakan-

akan dengan istilah Minang maimbau, perantau dituntut untuk berkomitmen 
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dalam mengirimkan remitansi ke kampung halaman. Ikatan kuat inilah yang 

menjadi penghubung antara rantau dengan ranah Minang (Ismawanti, 2016). 

Maka dari itu, hubungan yang dibangun antara perantau dengan daerah 

asal adalah dengan mengirimkan remitansi. Hal tersebut diperkuat oleh 

pernyataan Iis bahwa: 

Merantau merupakan salah satu nilai budaya Minangkabau yang unik, unik 

karena meskipun telah di rantau, jalinan ikatan perantau dengan 

keluarganya, suku dan adat istiadat masih tetap kuat dengan kata lain 

antara kampung dan perantau tidak pernah putus (Ismawanti, 2016). 

Oleh karena itu, perantau yang telah memiliki penghasilan diharuskan 

untuk memberikan remitansi baik berupa materi maupun non materi. Disisi lain, 

remitansi masyarakat etnis Minangkabau tidak hanya sekedar pengiriman uang 

atau barang melainkan sebuah nilai, agar perantau dengan kampung halaman 

mempunyai hubungan ikatan emosional yang kuat dan menjadi semakin terlekat. 

Sehingga perantau tidak melupakan daerah asalnya.  

Masyarakat etnis Minangkabau terkenal dengan kepiawaiannya dalam 

berdagang, Sehingga tidak heran jika mayoritas pedagang di kota-kota besar 

berasal dari etnsi Minangkabau. Karena hal tersebut telah ada sejak zaman nenek 

moyang mereka yang pandai berdagang. Sehingga sampai saat ini, sebagai besar 

perantau etnis Minangkabau pergi untuk berdagang. Salah satu tujuan perantau 

etnis Minangkabau adalah pasar baru Kota Bekasi, yang mana pasar baru Kota 

Bekasi merupakan pasar tradisional semi modern yang terbilang cukup besar di 

Kota bekasi.  
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Sebagian besar pedagang etnis Minangkabau di pasar baru Kota Bekasi 

mengirimkan hasil jerih payah mereka ke daerah asal. Biasanya kiriman tersebut 

berupa sejumlah uang atau barang. Adapun mekanisme pengiriman tersebut 

dilakukan dengan cara konvensional yang mana pengiriman remitansi dilakukan 

dengan cara pulang ke daerah asal. Semakin sering pulang ke daerah asal maka 

semakin sering juga mereka memberikan remitansi. Selain memberikan secara 

langsung, pedagang juga menitipkan kepada kerabat atau saudara yang pulang ke 

daerah asal. Sebab setiap bulan ada saja perantau yang pulang kampung untuk 

menghadiri acara adat atau acara lainnya meskipun perantau tersebut juga tidak 

saling mengenal satu sama lain, namun didasarkan ikatan emosional yang kuat 

sebagai sesama etnis Minangkabau sehingga terjadi tolong menolong. Oleh karena 

itu, mereka menjadi semakin mengenal satu sama lain dan akhirnya hubungan 

antar keduanya semakin dekat, sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan diantara 

keduanya.  

Kedekatan yang terjalin juga didukung oleh adanya ke panitiaan etnis 

Minangkabau, seperti panitia ikatan Minang atau panitia dari perkumpulan sesama 

etnis Minang, kemudian panitia ikatan suku atau panitia dari perkumpulan sesama 

suku, dan panitia ikatan daerah atau panitia sesuai dari kampung halaman. 

Seiring berjalannya waktu, pedagang etnis Minangkabau dipasar baru Kota 

Bekasi telah jarang memberikan remitansi. Sekalipun memberikan remitansi 

namun dengan mekanisme yang berbeda dari yang sebelumnya dilakukan. Hal itu 

disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik itu dari dalam maupun dari luar 

individu.. Tujuan dari berubahnya pengiriman remitansi tersebut yakni 
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masyarakat menginginkan keefisiensian yang dapat mempermudah masyarakat 

tersebut dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini, juga didorong oleh 

pemikiran pedagang yang lebih rasional. Misal, pedagang akan lebih memilih 

menggunakan transaksi non tunai untuk mengirimkan remitansi ke daerah asal. 

Contohnya seperti ATM, E-Money, E-Banking, SMS Banking, Phone Banking, 

Internet Banking, Mobile Banking dan berbagai macam transaksi non tunai 

lainnya. Bagi pedagang Etnis Minangkabau dengan keefisiensian tersebut dapat 

menghemat waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. Berdasarkan perubahan 

tersebut maka berakibat pada ikatan emosional masyarakat etnis Minangkabau 

yang mulai melemah karena masyarakat lebih individualis. 

Kemudian pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsep mekanisme 

perubahan Robert H. Lauer bahwa mekanisme perubahan dipengaruhi oleh 

berbagai macam faktor diantaranya adalah faktor materialistis, idealistis, dan 

struktural. Dari latar belakang ini, peneliti ingin memaparkan lebih dalam 

mengenai perubahan pola remitansi serta perubahan yang terjadi dan dampak 

terhadap perubahan pola interaksi, terutama pedagang etnis Minangkabau di pasar 

baru Kota Bekasi. Sehingga peneliti mengambil judul “Perubahan Pola Remitansi 

Pedagang Etnis Minangkabau di Pasar Baru Kota Bekasi”. 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Apa faktor penyebab terjadinya perubahan pola remitansi konvensional ke 

remitansi modern ? 

2. Bagaimana perubahan pola remitansi serta dampak terhadap perubahan pola 

interaksi pada pedagang etnis Minangkabau di pasar baru Kota Bekasi ? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

       Untuk memamparkan lebih dalam mengenai perubahan pola remitansi 

serta akibat terhadap perubahan pola interaksi pedagang etnis 

Minangkabau di pasar baru Kota Bekasi.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah untuk memahami tentang 

kajian migrasi dan perubahan sosial bagi pembangunan.  

1.4.2  Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai sarana 

pengembangan kebijakan khususnya migrasi. 

 

 


