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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 1.1

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk 

mencapai 266,91 juta jiwa pada tahun 2019. Menurut jenis kelamin, jumlah 

tersebut terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. 

Indonesia saat ini sedang menikmati masa bonus demografi di mana jumlah 

penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif, yakni lebih 

dari 68% dari total populasi, berdasarkan survei penduduk antar sensus 

(Supas tahun 2017). Angka tersebut menjadikan Negara Indonesia berada 

pada urutan nomor 4 (empat) di dunia setelah China (RRC), India, dan 

Amerika Serikat. Jumlah ini diperkinforman 5kan akan naik sesuai proyeksi 

penduduk Indonesia yang berjumlah 305 juta pada tahun 2035 (Badan Pusat 

Statistik, 2010). Dilihat dari segi kependudukan Indonesia khususnya yang 

berada di pedesaan masih menghadapi berbagai masalah seperti besarnya 

jumlah penduduk, persebaran pembangunan tidak merata, pendididikan 

rendah, dan banyaknya jumlah penduduk yang miskin. Hal tersebut 

menjadikan para penduduk melakukan migrasi kedaerah lain dan 

menimbulkan adanya perbedaan penduduk.  

Perbedaan penduduk pada umumnya terjadi karena adanya 

perbedaan wilayah satu dengan wilayah lain (Differensiatoin of Area). 

Perpindahan penduduk dikenal dengan istilah migrasi, baik yang dilakukan 

secara perorangan maupun kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan 

taraf hidup dan kesejateraannya. Migrasi penduduk terjadi disebabkan 

adanya faktor-faktor yang mendorong dan faktor penarik masyarakat untuk 

bermigrasi ke daerah migrasi yang lebih baik di daerah asal mereka. Faktor-

faktor pendorong dan penarik tersebut seperti perbedaan lingkungan dimana 

masyarakat selalu menginginkan hidup di daerah yang lebih baik. Hal ini 

seperti dikemukakan oleh Suharyono dan Amin (1994:34). Yang dikenal 
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dengan istilah (Differensiatoin of Area) yaitu perbedaan suatu wilayah akan 

mencerminkan karakteristik kehidupan penduduknya. Dengan adanya 

perbedaan wilayah, seperti perbedaan topografi tanah, iklim dan cuaca. 

Sama halnya para petani menginginkan daerah yang cocok untuk bertani, 

maka hal tersebut dapat menjadi penyebab penduduk untuk melakukan 

migrasi dari satu tempat ke tempat lainnya.  

Perbedaan persebaran sumber daya alam dan sumber daya manusia 

di setiap daerah di muka bumi tentunya berbeda-beda, sehingga 

menyebabkan penduduk melakukan gerak perpindahan dari suatu wilayah 

ke wilayah lain dengan harapan dapat memberikan perubahan dalam 

hidupnya agar lebih baik lagi. Secara umum perpindahan penduduk dari 

suatu tempat ke tempat lain, pada dasarnya ingin meningkatkan 

kemakmuran, dan kesejahteraan yang dilatarbelakangi oleh keberadaan 

daerah asal yang dianggapnya tidak mendukung kehidupannya dan didaerah 

tujuan dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Adanya faktor penarik di 

daerah tujuan, antara lain : adanya sumber daya alam dan mata pencaharian 

yang baru, adanya pendapatan-pendapatan baru yang lebih baik didaerah 

tujuan. 

Kota Surakarta merupakan salah satu daerah yang didatangi oleh 

migran yang berasal dari Sumatera Barat. Namun tidak menutup 

kemungkinan masyarakat Minangkabau juga bermigrasi ke daerah-daerah 

lain tidak hanya tujuannya di daerah Kota Surakarta saja masih banyak 

daerah-daerah lain di Pulau Jawa yang menjadi tujuan mereka bermigrasi. 

Suku Minangkabau merupakan kelompok etnik nusantara yang berbahasa 

dan menjunjung adat Minangkabau. Wilayah penganut kebudayaannya 

meliputi Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, 

bagian barat Jambi, bagian selatan Sumatera Utara, barat daya Aceh, hingga 

Negeri Sembilan di Malaysia. Pendukung kebudayaan Minangkabau 

tersebar di beberapa tempat di Indonesia bahkan sampai ke Malaysia 
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disebabkan oleh adanya dorongan pada diri mereka untuk merantau (Junus, 

1983: 238).  

 Secara singkat Pelly (1998: 16) mengatakan masyarakat Suku 

Minangkabau yang merantau adalah suatu kehormatan tersendiri bagi 

mereka terutama laki-laki, perempuan Suku Minangkabau akan merasa 

bangga ketika bisa menikah dengan laki-laki yang melakukan merantau. 

Bagi mereka merantau adalah suatu kehormatan yang harus dilakukan bagi 

laki-laki, bahkan mereka memiliki semboyan sendiri untuk hal ini, yaitu 

“jika sayang dengan kampung halaman, maka tinggalkan kampung 

halaman”. Ungkapan tersebut menunjukan kalau ada semacam keharusan 

untuk merantau. 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 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. 

 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 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 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 dikampung halaman, dan hal 

tersebut merupakan salah satu bentuk kasih sayang kepada keluarga di 
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kampung halaman sehingga pada sebagian besar masyarakat Suku 

Minangkabau munculah ungkapan tersebut.   

Orang Minangkabau sangat gemar meratau atau bermigrasi. Dalam 

sejarah, aktivitas perantauan telah dilakukan oleh orang Minangkabau sejak 

abad ke-15. Sistem matrilineal yang diterapkan dalam adat Minang, menjadi 

faktor penyebab terjadinya perantauan orang Minang. Perantauan hidup di 

berbagai penjuru dunia dan bisanya membentuk maupun membuat suatu 

organisasi perkumpul orang Minangkabau di setiap daerah perantauan. Hal 

ini lah yang mendorong masyarakat Suku Minangkabau untuk bermigrasi 

keluar dari daerah asalnya guna untuk mencari kehidupan yang lebih baik 

dan untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan memperoleh pekerjaan di 

daerah tujuan sehingga perekonomian mereka jadi lebih baik. Kota 

Surakarta menjadi salah satu tempat merantau dan migrasi orang 

Minangkabau. Fenomena migrasi ternyata terjadi di Kota Surakarta yang 

terkenal sebagai kota investasi jangka panjang. Kota Surakarta kini  telah 

berkembang  menjadi  kota  yang ramai  dan  mulai  banyak  pendatang dari  

wilayah  luar  daerah bahkan dari luar Provinsi dan pulau.  Biaya hidup yang  

murah  dan  penduduknya  yang ramah  menjadi  daya  tarik  tersendiri bagi  

para  pendatang  untuk  mengadu nasib  di  Kota  Surakarta. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk 

mengkaji tentang kependudukan, khususnya penelitian mengenai Migrasi 

Suku Minangkabau (Sumatera Barat) di Kota Surakarta. 

 Rumusan Masalah 1.2

1.2.1 Bagaimana karakteristik sosial ekonomi orang Minangkabau di Kota 

Surakarta? 

1.2.2 Bagaimana faktor-faktor migrasi orang Minangkabau di Kota 

Surakarta? 
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 Tujuan Penelitian 1.3

1.2.3 Meninforman 16lisis Karakteristik sosial ekonomi orang minang di 

Kota Surakarta 

1.2.4 Meninforman 16lisis faktor-faktor migrasi orang minang di Kota 

Surakarta 

 Kegunaan Penelitian 1.4

1.4.1 Salah satu  syarat untuk meraih sarjana di Fakultas Geografi di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

1.4.2 Sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

terkait dalam migrasi orang Minangkabau 

1.4.3 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak 

pemerintah dan akademisi sebagai model dalam pemberdayaan 

kelompok sosial yang ada didalam masyarakat. Selain itu penelitian 

ini secara khusus diharapkan dapat bermanfaat bagi perantau untuk 

dapat lebih menguatkan modal sosial dan jaringan sebagai langkah 

untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan mobititas sosialnya. 

 Telaah Pustaka Dan Penelitian Sebelumnya 1.5

1.5.1 Telaah Pustaka 

A. Faktor  Migrasi 

Everet S. Lee (1966:52) menyatakan bahwa terdapat empat faktor 

yang menyebabkan individu mengambil keputusan untuk melakukan 

migrasi, yaitu: 

a. Faktor di daerah asal 

b. Faktor di daerah tujuan 

c. Faktor penghalang atau rintangan yang menghambat 

d. Faktor individu 

a. Faktor - faktor yang terdapat di daerah asal,memiliki nilai negatif 

(-) lebih banyak dibandingkan nilai positif (+), antara lain: 
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 Faktor ekonomi, pada umumnya mobilitas penduduk terjadi 

karena keinginan individu merubah taraf keidupan menjadi 

lebih baik, dan dinilai sebagai faktor terbesar pendorong untuk 

melakukan mobilitas penduduk.
 

 Faktor pendidikan, selain faktor ekonomi, faktor ini menjadi 

salah satu pendorong individu melakukan mobilitas. “Volume 

migrasi dalam salah satu wilayah trtentu berkembang sesuai 

dengan tingkat perkembangan dari suatu wilayah tertentu 

merupakan daya tarik bagi penduduk dari berbagai jenis 

pendidikan.”
 

 Faktor transportasi, tersedianya sarana trsanportasi sebagai 

salah satu faktor di daerah asal mobilitas karena memudahkan 

aksesibilitas untuk mempermudah seseorang melakukan 

kegiatan pekerjaan, dan bersekolah.
 

b. Faktor – faktor yang terdapat di daerah tujuan, memiliki nilai 

positif (+) lebih banyak dibandingkan daerah asal, antara lain: 

 Tersedianya lapangan pekerjaan
 

 Kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi
 

 Kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi
 

 Suasana lingkungan yang menyenangkan
 

 Kemajuan di tempat tujuan
 

c. Faktor penghalang atau rintangan yang menghambat(intervening 

factor),merupakan faktor yang dapat terjadi diantara daerah asal 

dan daerah tujuan,antara lain: 

 Jarak, semakin dekat jarak antar wilayah, tingkat mobilitas 

cenderung meningkat dan semakin jauh jarak tingkat mobilitas 

cenderung menurun.
 

 Sarana transportasi, kemudahan mobilitas tergnatung pada 

sarana transportasi yang tersedia, jika sarana transportasi 

terbatas untuk aksesibilitas kedua wilayah, mobilitas akan 

menjadi terhambat.
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 Biaya transportasi, biaya tranportasi yang tinggi yang harus 

dikeluarkan individu untuk akseseibilitas antar wilayah 

menyebabkan mobilitas cenderung menurun.
 

 Kondisi topografi, misal kondisi daerah yang berbukit-bukit.
 

d. Faktor individu, merupakan faktor yang berasal dari pribadi 

individu itu sendiri untuk berkeinginan mengambil keputusan 

melakukan mobilitas. Hakekatnya, persepsi individu terhadap 

daerah asal dan daerah tujuannya berbeda-beda dapat bernilai 

positif (+), negatif (-) maupun netral (0). Daerah yang dipandang 

memiliki nilai positif (+) lebih banyak dan dapat memenuhi 

kebutuhannya akan dipilih individu sebagai daerah tujuan. 

Berdasarkan teori migrasi Everet S. Lee, faktor terpenting 

individu melakukan migrasi ialah faktor yang berasal dari individu 

tersebut, karena memberikan penilaian apakah suatu daerah dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya atau tidak. 

Proses migrasi yang berlangsung dalam suatu negara (internal 

migration) dianggap sebagai proses alamiah yang akan menyalurkan 

surplus tenaga kerja di daerah-daerah ke sektor industri modern di 

kota-kota yang daya serapnya lebih tinggi, walaupun pada 

kenyataannya arus perpindahan tenaga kerja dari daerah pedesaan 

keperkotaan tersebut telah melampaui tingkat penciptaan lapangan 

pekerjaan, sehingga migrasi yang terjadi jauh melampaui daya serap 

sektor industri dan jasa di daerah perkotaan Todaro (2009:83). 

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan 

menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik 

atau negara atau batas administratif atau batas bagian dalam suatu 

negara. Migrasi sering diartikan sebagai perpindahan yang relatif 

permanen dari suatu daerah ke daerah lain, Munir (2013:133). 
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Lee (2000:49) menyatakan, volume migrasi di suatu wilayah 

berkembang sesuai dengan tingkat keragaman daerah-daerah di 

wilayah tersebut. Lee mengatakan bahwa ada faktor positif dan 

negatif yang mendorong orang untuk tinggal dan pindah (migrasi) 

dari suatu daerah. Faktor positif yaitu faktor yang memberikan nilai 

keuntungan bila bertempat tinggal di tempat tersebut. Sedangkan 

faktor negatif yaitu faktor yang memberikan nilai negatif atau 

merugikan bila tinggal di tempat tersebut sehingga seseorang merasa 

perlu untuk pindah ke tempat lain. Lebih lanjut Lee juga mengatakan 

selain kedua faktor di atas ada satu faktor lain yakni faktor netral (0) 

yaitu yang tidak berpengaruh terhadap keinginan seorang individu 

untuk tetap tinggal di tempat asal atau pindah ke tempat lain.  

 

 

 

 

Gambar 1.1 Teori Migrasi Everett S. Lee 

Keterangan : 

+ = Faktor dimana kebutuhan dapat di penuhi 

- = Faktor dimana kebutuhan tidak dapat terpenuhi 

0 =  Faktor netral 

Secara  singkat Todaro (1993:265), telah merumuskan  4 

karakteristik utama dari migrasi yaitu: (a) migrasi terutama sering 

dinforman 5ngsang oleh pertimbangan ekonomis yang rasional; (b) 

keputusan untuk bermigrasi lebih tergantung pada perbedaan upah 

riil yang diharapkan dari pada yang terjadi antara perdesaan dan 

perkotaaan; (c) kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan di 
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perkotaan berhubungan terbalik dengan tingkat pengangguran di 

perkotaan dan; dan (d) tingkat migrasi yang melebihi tingkat 

pertumbuhan kesempatan kerja di perkotaan sangat mungkin terjadi, 

sehingga, tingkat pengangguran yang tinggi di perkotaan merupakan 

hal yang tidak terelakkan karena adanya ketidakseimbangan yang 

parah antara kesempatan-kesempatan ekonomi di perkotaan dan di 

perdesaan pada hampir semua negara sedang berkembang. 

B. Budaya Merantau Suku Minangkabau 

Dalam suku Minangkabau terdapat budaya  atau tradisi 

“Merantau” yang dilakukan oleh anak laki-laki tetapi tidak menutup 

kemungkinan ada anak perempuan yang juga melakukan tradisi 

merantau. 

“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 didaerah nenek moyangnya. Hal ini dapat dikaitkan 

dengan tradisi bahwa sesorang anak laki-laki tidak memiliki hak 

menggunakan tanah warisan bagi kepentingan dirinya sendiri”. 

(Wirosuhardjo, 1986: 215). 

Merantau sesungguhnya tak bisa dipisahkan dari masyarakat 

Minangkabau. Asal usul kata merantau itu sendiri berasal dari bahasa 

dan budaya Minangkabau yaitu "rantau". Rantau pada awalnya 

bermakna : wilayah-wilayah yang berada di luar wilayah inti 

Minangkabau (tempat awal mula peradaban Minangkabau). Menurut 

Naim (1979: 11), Tradisi merantau orang Minang terbangun dari 

budaya yang dinamis,  mandiri  dan  berjiwa  merdeka.  Ditambah  

kemampuan  bersilat  lidah (berkomunikasi) sebagai salah satu ciri 

khas mereka yang membuatnya mudah beradaptasi dengan suku 



 

10 

 

bangsa mana saja. Berdasarkan adat kebiasaan Suku Minangkabau, 

seorang laki laki yang telah menginjak usia (20-30 tahun) pada 

umumnya sudah didorong pergi merantau oleh kultur atau budaya 

adat Minangkabau yang dianut Suku tersebut sejak dulu kala. 

Ketika seseorang sudah kembali ke daerah asalnya 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 matrilinial Minangkabau dengan gagasan-gagasan dan 

pengetahuan. Hal ini seperti dalam siklus migrasi Suku Minangkabau 

yang digambarkan Pelly (1998: 11) Pada Gambar 3 berikut ini: Misi 

Kebudayaan dan Perubahan Kebudayaan. 

Misi Kebudayaan dan Perubahan Kebudayaan 

 

 

 

Alam Minang Alam Rantau 

 

 

Kesejahteraan 

Gambar 1.2 Siklus migrasi Suku Minangkabau menurut Pelly (1998: 11) 

Siklus migrasi Suku Minangkabau seperti yang dijelaskan pada 

Gambar 3 dapat dilihat bahwa tradisi Kebudayaan Suku 

Minangkabau pada saat bermigrasi ke daerah tujuannya atau alam 

rantaunya, mereka mempertimbangkan dahulu secara matang-
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matang pada saat melakukan migrasi, apakah di daerah tujuan 

mereka dapat terjamin kesejahteraan hidupnya atau tidak. 

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). 

insip-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 (Informan 6-Djamaris, 1991:1). 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya 

Nama Judul Tujuan Metode Hasil 

Andriansya

h, 

Universitas 

Lampung 

(2016) 

Migrasi Suku 

Minangkabau 

(Sumatra 

Barat) Ke Kota 

Bandar 

Lampung 

Tahun 2016 

tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1) Untuk mengetahui bahwa 

keinginan untuk 

memperbaiki taraf hidup 

merupakan faktor 

pendorong Suku 

Minangkabau bermigrasi ke 

Kota 

Bandar Lampung. 

2) Untuk mengetahui bahwa 

sulitnya mendapatkan 

pekerjaan di daerah asal 

merupakan faktor 

pendorong Suku 

Minangkabau bermigrasi ke 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode 

deskriptif. 

Metode deskriptif merupakan 

proses pemecahan masalah yang 

diselidiki, dengan 

menggambarkan atau melukiskan 

keadaan objek penelitian pada saat 

sekarang, 

berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak atau sebagaimana adanya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

(1)Keinginan untuk memperbaiki taraf 

hidup merupakan faktor pendorong 

bermigrasi ke Kota Bandar Lampung. 

(2)Sulitnya mendapatkan pekerjaan di 

daerah asal merupakan faktor 

pendorong untuk bermigrasi ke Kota 

Bandar Lampung. (3)Kesempatan 

untuk mendapatkan pekerjaan di 

daerah tujuan merupakan faktor 

penarik bermigrasi ke Kota Bandar 

Lampung. (4)Kesempatan 

mendapatkan pendapatan yang lebih 

baik di daerah tujuan merupakan 

faktor penarik bermigrasi ke Kota 

Bandar Lampung. (5)Keberhasilan 

teman atau saudara merupakan faktor 

penarik bermigrasi ke Kota Bandar 
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Nama Judul Tujuan Metode Hasil 

Kota 

Bandar Lampung. 

3) Untuk mengetahui bahwa 

dengan mendapatkan 

lapangan pekerjaan di 

daerah tujuan merupakan 

faktor penarik Suku 

Minangkabau bermigrasi ke 

Kota Bandar Lampung. 

4) Untuk mengetahui bahwa 

kesempatan untuk 

mendapatkan pendapatan 

yang lebih baik di daerah 

tujuan merupakan faktor 

penarik Suku 

Minangkabau bermigrasi ke 

Kota Bandar Lampung. 

5) Untuk mengetahui bahwa 

pengaruh teman atau 

Lampung.  
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Nama Judul Tujuan Metode Hasil 

kerabat merupakan faktor 

penarik bermigrasi suku 

Minangkabau ke Kota 

Bandar Lampung. 

Sinta 

Oktavia, 

DKK 

Proses 

Merantau 

Perempuan 

Minang Di 

Jakarta 

Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk meninforman 

16lisis proses migrasi 

perempuan Minang 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Jakarta, terutama di Jakarta Pusat 

dan Jakarta  Selatan. Populasi 

sampling dalam penelitian ini 

adalah perantau perempuan Minang 

yang memang meninggalkan daerah 

asalnya di tanah Minangkabau 

(terlepas dari apapun alasan mereka 

meninggalkan daerah asalnya) dan 

disaat dilakukannya penelitian  

mereka  ditemukan  tinggal di 

Jakarta, karena penelitian ini 

melihat bagaimana  pola  merantau 

dari perempuan Minang yang 

tinggal di Jakarta. Informan dipilih 

secara purposive sampling yakni  

sebanyak 60 orang. Mengacu pada 

Penelitian menunjukkan bahwa 

 (1) sejak tahun 1980 perempuan 

Minang cenderung untuk bermigrasi 

dengan cara langsung ke daerah tujuan 

yang mereka pilih dan dalam kasus 

perempuan Minang di Jakarta berarti 

bahwa mereka pergi ke Jakarta secara 

langsung, sementara tren transit di 

tujuan lain daerah jarang 

dipraktekkan. Kecenderungan pola 

migrasi langsung ke Jakarta juga 

didukung oleh peningkatan fasilitas 

transportasi. Seiring dengan itu, 

alinforman 5n migrasi perempuan 

menjadi lebih terbuka karena migrasi 

perempuan Minang adalah migrasi 

rantai berdasarkan kekerabatan yang 
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Nama Judul Tujuan Metode Hasil 

konsep  penggolongan  migrasi 

Goldscheider (1985), pola 

merantaunya Naim (1984) serta 

penelitian terdahulu. 

bermigrasi (2) Meskipun perempuan 

Minang migran telah tinggal di daerah 

tujuan selama 5 (lima) tahun atau 

lebih, mereka tetap datang kembali ke 

daerah asal sesekali. 

 

Meirina 

Ayumi 

Malamassa

m, 

Faculty of 

Geography 

UGM 

(2015) 

Youth 

Migration in 

Indonesia 

untuk memahami faktor-

faktor yang mempengaruhi 

keputusan kaum muda 

untuk bermigrasi serta 

pilihan mereka di daerah 

tujuan.  

Penelitian ini meninforman 16lisis 

data migrasi dari Survei Penduduk 

Antar Sensus Indonesia 2005, 

[BPS, 2005], survei antar sensus 

terbaru yang dipublikasikan hingga 

saat ini. data SUPAS menyajikan 

data migrasi yang lebih 

komprehensif daripada yang 

lainnya. Data dari survei 

antarsensal ini berisi informasi 

tentang sejarah tempat tinggal 

individu di tingkat daerah: di mana 

mereka dilahirkan, di mana mereka 

tinggal lima tahun lalu, di mana 

mereka tinggal sebelum tempat 

hasil penelitian menunjukkan bahwa 

preferensi migrasi ditentukan oleh 

karakteristik individu serta tingkat 

perkembangan di kedua daerah asal 

dan tujuan. Juga ditunjukkan bahwa 

pendidikan memiliki peran penting 

dalam migrasi kaum muda di 

Indonesia, tidak hanya dalam 

meningkatkan kapasitas individu 

untuk bermigrasi, tetapi juga dalam 

mendorong migrasi ke kota-kota 

besar. Selain itu, migran muda 

cenderung pindah ke daerah dengan 

karakteristik yang sama atau latar 

belakang budaya yang sama dengan 
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Nama Judul Tujuan Metode Hasil 

tinggal mereka saat ini, dan tempat 

tinggal mereka saat ini. Selain itu, 

ada juga informasi tentang motif 

migrasi terakhir pemuda. Selain itu, 

data juga memberikan informasi 

tentang karakteristik individu, 

seperti usia, jenis kelamin dan 

pencapaian pendidikan.  

 

daerah asal mereka. Bagi sebagian 

besar orang muda, migrasi dianggap 

sebagai upaya untuk meningkatkan 

mobilitas sosial 

Sumber: Penulis, 2020 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian – penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya hanya membahas tentang migrasi 

saja. Sedangkan pada penelitian saat ini memiliki perbedaan dari segi tempat penelitian dan dari segi informan. peneliti mengkaji 

tentang migrasi dan sosial ekonomi orang Minangkabau  serta persebaran orang Minangkabau di kota Surakarta. Metode 

pengambilan data informan pada penelitian ini juga memilik perbedaan, yaitu menggunakan Metode nonprobability sampling dan 

teknik pengambilan data informan menggunakan Snowball sampling.  
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 Kerangka Penelitian 1.6

Kerangka penelitian merupakan arah pemikinforman 5n dalam 

suatu penelitian untuk dapat memberikan jawaban atas masalah yang 

telah dirumuskan. Seperti telah dijelaskan bahwa perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah untuk meninforman 16lisis faktor apa saja 

yang mempengaruhi orang minangkabau melakukan migrasi ke Kota 

Surakarta, baik faktor pendorong maupun faktor penarik. Pekerjaan 

dan mata pencarian merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 

seseorang melakukan migrasi dari daerah asal ke daerah tujuan, karena 

dinforman 5sa terdapat perbedaan nilai kefaedahan antara kedua 

wilayah tersebut dan kebutuhannya tidak dapat terpenuhi di daerah 

asal. seperti halnya menginginkan pendapatan dan pekerjaan yang 

lebih baik dengan kota yang lebih menyenangkan untuk kehidupan, 

faktor lingkungan kota yang aman dan nyaman serta masyarakatnya 

yang berbudaya merupakan salah satu daya tarik tersendiri. 
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Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti dapat membuat 

kerangka penelitian sebagai berikut :    

 

Gambar 1.3. Kerangka Penelitian 

 

 

 

Orang Minangkabau 

Kota Surakarta 

Migrasi Orang 

Minangkabau Di Kota 

Surakarta 

Faktor yang 

memengaruhi migrasi: 

• Faktor 

pendorong 

• Faktor penarik 

• Faktor individu 

 

Karakteristik 

pelaku 

migrasi: 

1. Umur 

2. Jenis Kelamin 

3. Pekerjaan 

4. Lama 

Pindah/Migrasi 

 




