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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Gambaran Umum Pasar Baru Bekasi  

Pasar baru Bekasi terletak di jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Margahayu, 

Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Ada beberapa 

macam pasar tradisional di Kota Bekasi, namun pasar baru Bekasi ini dapat 

dikatakan sebagai pusatnya perbelanjaan tradisional semi modern dari pasar 

lainnya. Setiap harinya pasar ini selalu diramaikan dengan aktivitas jual beli, 

terlebih lagi pasar ini sangat ramai dikunjungi karena letaknya berdekatan dengan 

terminal Bekasi yang merupakan moda transportasi terbesar di wilayah Bekasi. 

Letak terminal berhadapan langsung dengan pasar baru Bekasi.   

Bagi pembeli yang ingin berbelanja ke pasar baru Bekasi tidak terlalu 

direpotkan dengan transportasi yang digunakan, karena mereka dapat 

menggunakan transportasi pribadi dengan area parkir yang cukup luas atau 

menggunakan kendaraan umum. Berhubung pasar baru Bekasi berhadapan 

langsung dengan terminal Bekasi, maka kendaraan umum yang dilalui pun cukup 

beragam. Dari jalur angkutan kota, bis kota, bis AKAP tujuan Jawa Tengah dan 

Sumatra, dan bis AKDP, sehingga akses menuju pasar baru Bekasi cukup mudah. 

Selain itu, pengunjungnya tidak hanya dari wilayah sekitar melainkan juga dari 

kawasan Cibitung, Cikarang, hingga Karawang karena akses jalan utamanya yang 

terhubung ke daerah tersebut, sehingga pasar ini cukup ramai dikunjungi 

(Reachandride, 2016). 
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Pasar baru Bekasi menjual berbagai macam perlengkapan, mulai dari 

sembako, tekstil, perhiasan, garmen, makanan, pakaian, sepatu, tas, peralatan 

sekolah, obat-obatan, buah-buahan, peralatan kecantikan, hingga salon dan 

penjahit pun ada disana dengan total 1008 kios menurut Dinas Perekonomian 

Rakyat Kota Bekasi tahun 2011. Tidak hanya menjual berbagai macam 

perlengkapan, namun pedagang di pasar baru Bekasi juga dari berbagai macam 

wilayah. Kota Bekasi terletak di wilayah provinsi Jawa Barat, namun pedagang 

disana tidak hanya dari daerah pulau jawa saja. Melainkan ada pula pedagang 

yang berasal dari wilayah sumatra, salah satunya ialah pedagang dari etnis 

Minangkabau dengan menjual toko obat-obatan, toko emas, toko pakaian, toko 

sepatu, penjahit pakaian dan lain sebagainya. Karena masyarakat etnis Minang 

terkenal dengan kepandaiannya dalam berdagang. Sehingga tidak heran jika 

mereka mengadu nasib ke kota tidak lain memang untuk berdagang.  

Letak pasar yang strategis dan ramai oleh pembeli menjadi alasan para 

perantau untuk mengadu nasib di pasar tersebut, termasuk pedagang etnis 

Minangkabau yang sering dijumpai di pasar baru Bekasi memang mencari 

peluang besar untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Mayoritas 

pedagang di pasar baru kota Bekasi berasal dari etnis Minangkabau yang sudah 

lama berjualan dari awal pasar didirikan. Terdapat 60% pedagang pasar baru 

Bekasi yang berasal dari etnis Minangkabau dan sisanya adalah perantau yang 

berasal dari tanah jawa ataupun penduduk asli tersebut. Sehingga tidak heran jika 

pedagang di pasar baru Bekasi lebih banyak dijumpai pedagang yang berasal dari 
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etnis Minangkabau. Informasi tersebut berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara yang telah peneliti lakukan sebelumnya.  

4.2 Sekilas Tentang Merantau Etnis Minangkabau 

 Etnis Minangkabau sangat melekat dengan budaya merantau, dimana 

merantau menjadi suatu tradisi yang dilakukan masyarakat Minang untuk pergi 

meninggalkan daerah asalnya. Maksudnya, pergi untuk sementara mencari 

penghidupan yang lebih baik dan akan kembali setelah sukses. Merantau yang 

dilakukan masyarakat etnis Minang kebanyakan dilakaukan oleh kaum laki-laki. 

Bukan berarti wanita tidak banyak pula yang pergi merantau. Namun memang 

sudah menjadi aturan adat yang mengharuskan laki-laki berusia produktif atau 

berusia belasan tahun untuk pergi merantau. Usia tersebut dianggap mempunyai 

mental dan keberanian yang cukup kuat untuk berada di tempat yang baru.  

Etnis Minang terkenal dengan sistem adat yang berbeda dengan etnis 

lainnya. Etnis Minang ini garis keturunannya berdasarkan dari pihak ibu atau 

disebut dengan sistem adat matrilineal yaitu sistem kekerabatan dari pihak 

perempuan, yang mana hak waris harta pusaka jatuh ke pihak perempuan 

sedangkan laki-laki hanya mempunyai hak pakai. Oleh karena itu pihak laki-laki 

tidak diperbolehkan menjual harta benda yang dimiliki oleh perempuan, Sehingga 

pihak laki-laki hanya menjaga harga benda yang dimiliki pihak perempuan dan 

laki-laki yang berusia belasan tahun belum mempunyai hak dalam keluarganya 

maka disarankan untuk pergi merantau.. 
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 Ibu Kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya yang ada di daerah Jawa 

adalah tempat sasaran perantau etnis Minangkabau untuk mengadu nasib dengan 

alasan perputaran uang yang cepat dan ekonomi yang menjanjikan. Sehingga 

tidak sedikit sering dijumpai para pedagang yang berasal dari tanah Minang. 

Budaya merantau sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka masih hidup 

yang kemudian diteruskan secara turun menurun. Jika pada awal mulanya 

merantau hanya dilakukan di wilayah Sumatra, seiring perkembangan zaman tidak 

sedikit pula orang-orang merantau keluar dari daerah Sumatra seperti Jakarta, 

Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang dan kota lainnya. Sehingga 

pedagang yang sering dijumpai di kota-kota besar merupakan keturunan dari 

perantau yang berdagang sejak dulu yang kemudian di teruskan oleh anak 

cucunya di tanah rantau. 

4.3 Sekilas Tentang Remitansi Etnis Minangkabau 

 Remitansi merupakan kiriman uang atau barang yang dikirimkan perantau 

ke tempat tujuan. Namun remitansi telah mengalami perluasan, tidak hanya 

sekedar kiriman uang dan juga barang melainkan dapat berupa ide, gagasan, 

kreativitas yang didapatnya selama ia merantau (Curson 1981). Bagi masyarakat 

etnis Minang, remitansi merupakan suatu nilai keterlekatan dan keterikatan antara 

perantau dengan daerah asal. Remitansi digunakan sebagai pengikat untuk tidak 

melupakan daerah asal mereka. Masyarakat etnis Minang yang telah pergi 

merantau diharapkan untuk memberikan remitansi. Namun disini, remitansi 

diutamakan untuk membantu sarana dan prasarana pembangunan nagari atau 

daerah asal. 
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Menurut beberapa informan, jika mereka tidak membantu daerah asal, 

maka mereka merasa malu dan tidak berguna. Artinya, merasa malu jika kampung 

halaman menjadi tertinggal dan malu dengan daerah-daerah lainnya yang lebih 

berkembang. Kemudian mereka menganggap tidak berguna jika tidak bisa 

membantu tanah kelahirannya. Maka sebisa mungkin walupun telah pergi 

merantau tetapi harus tetap mengingat kampung halaman, salah satunya 

memberikan remitansi. Namun remitansi tidak dipaksakan bagi mereka yang tidak 

mampu, oleh karena itu bagi mereka yang tidak dapat memberikan secara materi 

dapat juga dilakukan dengan non materi. Contohnya berperan serta dalam 

membantu pembangunan atau perbaikan di kampung halaman seperti masjid, atau 

mushala. Terlebih lagi, jika nagari sedang membutuhkan biaya untuk membangun 

sarana dan prasarana maka peran perantau cukup penting untuk membantu 

pembangunan tersebut.  

4.5 Pola-pola Interaksi Etnis Minangkabau 

 Pola interaksi menurut Soekanto (2006:55) adalah bentuk atau gambaran 

hubungan sosial yang dinamis oleh individu dengan individu, individu dengan 

kelompok, kelompok dengan kelompok yang dilakukan secara berulang-ulang dan 

menjadi kebiasaan. Jika dikaitan dengan penelitian ini, pola interaksi yang 

dimaksud adalah bentuk hubungan sosial yang dilakukan oleh masyarakat etnis 

Minangkabau baik itu interaksi sesama etnis Minang, dan sesama pedagang etnis 

Minang. 
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 Berikut penjelasan mengenai pola interaksi yang dilakukan masyarakat 

etnis Minang. Mengenai pola interaksi sesama etnis Minang, yang mana tingkat 

hubungan sosial sesama etnis Minang cukup kuat. Sebab masyarakat etnis Minang 

terkenal dengan solidaritas dan asas gotong royong cukup kuat, begitupun juga 

dengan ikatan emosional yang ada pada etnis tersebut. Salah satu contohnya, 

ketika masyarakat etnis Minang saling bergotong royong untuk membantu atau 

ikut berperan dalam pembangunan sarana dan prasarana di kampung dengan cara 

mengirimkan remitansi. 

 Oleh karena itu, hubungan sosial masyarakat etnis Minang semakin 

terlekat dengan kampung maupun dengan sesama etnis Minang lainnya. 

Kemudian pola interaksi etnis Minang masyarakat Bekasi tidak terlalu berbeda 

dengan penjelasan sebelumnya, akan tetapi perbedaan terlihat ketika sebagian 

besar pedagang etnis Minangkabau telah jarang melakukan interaksi.  

4.6 Deskripsi Informan 

1. Nasrudin, 48 tahun 

Nasrudin merupakan pedagang pakaian muslim wanita di pasar baru Kota 

Bekasi. Alasan beliau pergi merantau  karena di daerah asalnya tidak mempunyai 

pekerjaan dan penghasilan sehingga beliau pergi merantau untuk mengadu nasib. 

Beliau telah merantau ke berbagai daerah di Indonesia seperti pulau Jawa, 

Kalimantan, Jakarta dan kota terakhir adalah Bekasi. Pertama kali merantau, 

beliau berusia 17 tahun dan hingga saat  ini kurang lebih sudah 31 tahun. Namun 

tinggal di Kota Bekasi baru selama 15 tahun. Alasan beliau ke Kota Bekasi karena 
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mengikuti jejak saudaranya yang lebih dulu menjadi pedagang di Pasar Baru 

Bekasi. Sehingga beliau juga menjadi pedagang di pasar Baru Bekasi. Dari 

penghasilan berdagang beliau kirimkan ke kampung halaman untuk orang tua 

maupun untuk kampungnya 

Alasan peneliti memilih informan tersebut karena beliau telah mempunyai 

pengalaman merantau diberbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, beliau juga 

mempunyai pengalaman yang cukup lama. Kemudian, juga melakukan 

pengiriman remitansi. Oleh karena itu, peneliti memilih informan tersebut.  

2. Bapak Sumardi, 52 Tahun.  

Bapak Sumardi merupakan pedagang sepatu di pasar Baru Bekasi. Beliau 

telah merantau selama 33 tahun. Beliau merupakan asli dari etnis Minangkabau. 

Beliau mengirimkan remitansi namun tidak rutin dilakukan. Sebab beliau lebih 

mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebelumnya beliau 

mengirimkan uang dengan menggunakan wessel atau menitipkan ke saudaranya. 

Namun sekarang beliau telah menggunakan ATM karena lebih cepat dan tidak ada 

uang transport. Beliau mengikuti acara perkumpulan etnis Minang dan juga 

memberikan uang untuk nagari. Hal tersebut menjadi alasan peneliti dalam 

memilih informan yang memang mempunyai pengalaman dalam merantau 

maupun dalam mengirimkan remitansi serta beliau juga mengalami perubahan 

yang mana sudah jarang mengirimkan remitansi.  
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3. Bapak Rustam, 40 tahun. 

Bapak Rustam telah merantau ketika beliau berusia 18 tahun karena 

menurutnya laki-laki Minang tidak mempunyai warisan sehingga beliau merantau 

untuk mencari penghidupan yang lebih baik di tempat lain. Alasan beliau 

merantau ke Kota Bekasi karena mengikuti saudaranya yang telah berdagang di 

pasar baru Bekasi. Selama merantau beliau juga mengirimkan remitansi untuk 

kampungnya. Adapun remitansi yang dikirimkan ketika hari raya lebaran atau 

ketika ada acara adat, dengan cara menitipkan ke saudara ketika ada yang pulang 

kampung. Namun sekarang beliau telah menggunakan mesin ATM lebih mudah 

dan cepat. Selain itu beliau juga memberikan uang untuk nagari di dalam 

perkumpulan masyarakat Minang. Dari penjelasan diatas bahwa selain 

mempunyai pengalaman merantau yang cukup lama, beliau juga mempunyai 

pengalaman dalam mengirimkan remitansi yang rutin dilakukan sehingga menjadi 

alasan peneliti dalam memilih informan tersebut.  

4. Bapak Ujang, 41 tahun 

Bapak Ujang merupakan perantau dari etnis Minang, beliau merantau sejak 

berusia 17 tahun. Informasi pengalaman mengenai merantau didapat dari kakak 

kandungnya yang lebih dulu telah merantau. Beliau merupakan pedagang pakaian 

anak-anak di pasar baru Bekasi. Beliau mengirimkan remitansi untuk orang tua 

dan juga untuk membantu nagari. Biasanya kiriman tersebut diberikan setahun 

dua kali. Namun jika memang di daerahnya sedang ada pembangunan masjid atau 

mushola maka kiriman yang diberikan bisa lebih dari 2 kali dalam setahun. Saat 
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ini kiriman yang diberikan melalui E-Banking. Alasannya selain cepat dan tidak 

mengeluarkan biaya tambahan lagi. Seperti memberikan uang traspost jika 

menitipkan kepada kerabatnya. Beliau juga mengikuti perkumpulan masyarakat 

etnis Minang dan beliau juga ikut menyumbang untuk pembangunan di daerahnya 

tersebut. Dari penjelasan di atas merupakan alasan peneliti memilih informan 

tersebut karena memiliki pengalaman merantau dan rutin memberikan remitansi 

kepada keluarga dan derah asalnya.  

5. Bapak Telurman, 49 tahun. 

Bapak telurman merupakan pedagang sepatu di pasar baru Bekasi. Beliau 

berasal dari etnis Minangkabau, berawal ketika tamat SMK beliau telah merantau. 

Selain mencari penghidupan yang lebih baik beliau juga ingin hidup mandiri. 

Beliau juga mengikuti jejak saudaranya untuk tinggal di Kota Bekasi dan 

berdagang di pasar baru bekasi. Beliau mengatakan penghasilannya berdagang 

disisihkan untuk dirinya dan untuk keluarganya di kampung.  

Beliau memberikan kiriman untuk kampungnya, namun tidak rutin. 

Sedangkan jika ada acara pernikahan atau pembangunan di daerahnya maka 

beliau ikut menyumbang. Namun selain uang, beliau juga memberikan pakaian 

untuk keluarganya disana. Beliau mengatakan kalau di daerahnya sering ada 

pembangunan seperti perbaikan jalan, pesantren dan juga mushala. Kiriman 

tersebut, beliau titipkan ke saudara atau melalui pos. Namun sekarang beliau telah 

menggunakan mesin ATM. Selain itu juga beliau memberikan uang untuk 

membantu sarana dan prasarana nagari melalui perkumpulan masyarakat etnis 
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Minang. Oleh karena itu, alasan peneliti memilih informna tersebut karena selain 

mempunyai dalam merantau yang cukup lama juga mempunyai pengalaman 

dalam mengirimkan remitansi dari dahulu hingga saat ini. 

6. Bapak Iskandar, 56 tahun 

Bapak Iskandar adalah seorang pedagang di pasar baru Bekasi. Ketika 

taman SMA, beliau memutuskan untuk pergi merantau. Menurutnya sistem 

kekerabat etnis Minang itu sangat kuat. Ketika ada seorang dari etnis Minang 

pergi merantau dan sukses, maka ada rasa bangga karena berasal dari etnis yang 

sama dan ikatan batin dengan kampung juga sangat kuat. Seperti salah satunya 

ada rasa bangga ketika kita dapat membantu membangun nagari menjadi lebih 

baik. Kita sebagai perantau merasa bangga jika masyarakat Minang bergotong 

royong membangun sarana dan prasarana untuk nagari. Sedangkan cara kita 

membantu nagari dengan memberikan kiriman ke kampung halaman. Kiriman 

yang diberikan tidak ditentukan berapa nominalnya, yang pasti beliau rutin 

melakukannya dari dahulu hingga saat ini. 

Biasanya beliau mengirimkan uang dengan pos atau menitipkan ke 

saudaranya. Namun sekarang,  beliau telah menggunakan mesin ATM atau E-

banking untuk memberikan kiriman tersebut. Alasan beliau karena memang 

prosenya lebih cepat, praktis dan tidak perlu harus menunggu lama untuk sampai 

ke tempat tujuan. Alasan peneliti memilih informan tersebut karena secara tidak 

langsung beliau mengikuti perubahan pengiriman remitansi dari konvensional 

hingga modern.  
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7. Bapak Gema, 56 Tahun 

Bapak Gema mulai merantau ketika beliau berusia 18 tahun. Alasan beliau 

merantau karena mengikuti jejak saudaranya yang lebih dulu pergi merantau ke 

pasar baru Bekasi untuk berdagang. Penghasilan dari berdagang sedikitnya beliau 

berikan ke kampung halaman, walaupun memang jarang dilakukan. Setidaknya 

beliau berikan ketika hari raya Idul Fitri. Kiriman tersebut berupa uang atau 

barang namun lebih sering mengirimkan uang karena memang tidak terlalu 

merepotkan. Kiriman yang beliau berikan digunakan untuk perbaikan masjid, 

pesatren maupun acara adat.  

Sebelumnya kiriman dilakukan dengan cara menitipkan ke saudaranya ketika 

ada yang pulang kampung. Namun hal tersebut telah jarang dilakukan, sebab 

beliau sudah menggunakan mesin ATM. Sehingga hal tersebut yang mnejadi 

alasan peneliti karena selain memiliki pengalaman merantau juga mempunyai 

pengalaman dalam perubahan remitansi yang sebelumnya dititipkan kepada 

kerabat hingga beralih menggunakan mesin ATM.  

8. Syahril, 79 Tahun 

Ketika usia 19 beliau telah merantau. Menurutnya, merantau merupakan 

tradisi yang dilakukan oleh masyarakat etnis Minang. Beliau merupakan pedagang 

di pasar baru Bekasi dan menjual berbagai macam peralatan sekolah. Penghasilan 

dari berdagang sedikitnya ia kirimkan untuk pesantren. Setiap satu bulan sekali 

beliau mengirimkan uang 50.000 sampai 100.000 ribu bahkan lebih. Adapun cara 

pengirimannya sebelumnya melalui kantor pos atau menitipkan kepada 
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saudaranya yang pulang kampung. Namun hal tersebut telah jarang dilakukan 

karena telah ada E-banking atau ATM yang emang lebih cepat prosesnya. Oleh 

karena itu, beliau memiliki pengalaman cukup lama dalam merantau dan juga 

mempunyai pengalaman dalam mengirimkan remitansi untuk daerah asal.   

9. Bapak Tomy Bastian, 45 Tahun.  

Bapak Tomy merupakan pedagang emas di pasar baru Bekasi. Beliau   

berasal dari etnis Minangkabau. Pertama kali pergi merantau berusia 19 tahun. 

Sebelumnya beliau telah merantau ke Aceh, Kalimantan, Jakarta dan terakhir ke 

Kota Bekasi. Selama merantau beliau memberikan remitansi ke kampung halaman 

untuk perbaikan mushola dan masjid atau acara adat seperti acara pernikahan. 

Kemudian remitansi tersebut diberikan hingga 3 atau 4 kali dalam setahun. 

Namun jika ada acara pernikahan beliau juga remitansi.  

Pengiriman remitansi sebelumnya dilakukan melalui pos, namun saat ini 

beliau telah menggunakan mesin ATM karena lebih cepat. Selain itu, beliau juga 

mengirimkan remitansi melalui perkumpulan Minang karena tidak hanya 

membantu sarana dan prasarana daerahnya saja melainkan semua wilayah Minang 

beliau ikut berkontribusi. Hal tersebut yang mnejadi alasan peneliti memilih 

informan karena memiliki pengalaman mernatau di berbagai daerah dan juga rutin 

dalam mengirimkan remitansi sebanyak 4 kali dalam setahun. Berikut tabel 

perbandingan informan pedagang etnis Minang: 
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Tabel 2 Kriteria Data Informan 

Sumber : Data penelitian yang diolah kembali oleh peneliti 

No. Nama Informan Usia Merantau Alasan Memilih Informan tersebut 

1. Bapak Nasrudin 48 Selama 31 Tahun Karena memiliki pengalaman 

merantau diberbagai wilayah di 

Indonesia yang secara tidak langsung 

sudah sering mengirimkan remitansi. 

2. Bapak Sumardi 52 Selama 33 Tahun Karena mengalami perubahan yang 

mana sudah jarang mengirimkan 

remitansi. 

3. Bapak Rustam 40 Selama 22 Tahun Karena memiliki pengalaman 

merantau sejak remaja dan rutin 

mengirimkan remitansi. 

4. Bapak Ujang 41 Selama 24 Tahun Karena memiliki pengalaman 

merantau dan rutin memberikan 

remitansi kepada keluarga dan jika 

ada pembangunan di nagari ikut 

berpartisipasi 

5. Bapak Telurman 49 Selama 31Tahun Karena memiliki pengalaman 

merantau dan ikut berpartisipasi 

dalam pembangunan daerah asal.  

6. Bapak Iskandar 56 Selama 38 Tahun Kkarena mengalami secara langsung 

perubahan pengiriman remitansi dari 

yang konvensional hingga modern.  

7. Bapak Gema 56 Selama 38 Tahun Karena memiliki pengalaman 

perubahan remitansi yang 

sebelumnya dititipkan kepada 

kerabat, sekarang menggunakan 

ATM. 

8. Bapak Syahril 76 Selama 57 Tahun Memiliki pengalaman yang cukup 

banyak dengan merantau selama 57 

tahun dan mengirimkan remitansi 

untuk pembangunan pesantren di 

kampung halaman.  

9. Bapak Tomy Bastian 45 Selama 26 Tahun Karena memiliki pengalaman 

merantau di banyak daerah dan rutin 

mengirimkan remitansi 4 kali dlaam 

setahun.  


