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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Masyarakat pendatang di tengah-tengah kota 

Ambon sebagai pedagang adalah sebuah profesi pilihan 

dan telah menjadi semakin kuat mana kala pilihan 

yang hanya sekedar untuk dapat bartahan dan 

melangsungkan hidup telah menjadi kekuatan solid 

untuk mengembangkan usaha di tanah perantauan. 

Kekuatan inilah yang menjelma menjadi hubungan 

saling ketergantungan yang saling menguntungkan dan 

menciptakan ikatan kepercayaan yag kuat baik antara 

masyarakat lokal dan masyarakat pendatang, sesama 

pedagang pendatang, dan kelompok keluarga pedagang 

pendatang. 

Berbagai etnis (Jawa, Bugis, Buton, dll) yang 

merantau ke pulau Ambon dengan karakter dan latar 

belakang serta jumlah dan modal usaha yang berbeda-

beda, berusaha mencari dan menciptakan peluang 

untuk dapat bertahan dan melangsungkan hidup yang 

kemudian membuat rasa saling membutuhkan karena 

berbuah keuntungan bagi masing-masing mereka. 

Kondisi ini juga tidak lepas dari sifat dan karakter dari 
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masyarakat lokal dan para perantau di pulau Ambon, 

masyarakat lokal yang lebih bersifat konsumtif yang 

tinggi dan pendatang yang pada umumnya mau 

berusaha dan berjiwa dagang turut menciptakan 

hubungan sosial yang melembaga dengan sendirinya. 

Masyarakat lokal yang konsumtif merupakan peluang 

bagus bagi para pendatang dalam meraih keuntungan. 

Selain itu, hubungan supplier dan agen yang terjadi 

diantara mereka atas dasar saling membutuhkan turut 

membantu. Pedagang lokal bukannya tidak mampu 

untuk berdagang namun lebih sering terbentur dengan 

sifat mengambil untung cepat jika dibandingkan 

dengan pedagang pendatang. Peran para pendatang 

sebagai pedagang di pasar-pasar telah berlangsung 

sejak pra-konflik sampai dengan pasca-konflik sosial di 

Maluku. 

Keberadaan pedagang pendatang di semua pasar 

dengan kekuatan dan kelebihan akhirnya berbuah 

keuntungan sosial. Mereka dapat menyediakan hampir 

semua kebutuhan rumah tangga masyarakat kota, 

sehingga keberadaan mereka menjadi sangat penting 

untuk membangun perekonomian Maluku. Posisi 

mereka di kota Ambon tidak tergantikan, walaupun 

coba digantikan namun ternyata hubungan emosional 

yang telah dibangun oleh generasi-generasi sebelumnya 

telah menciptakan rasa saling memahami karakter 
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masing-masing budaya dan pola pikir. Karakter 

masyarakat lokal yang konsumtif dan pendatang yang 

berjiwa dagang membentuk hubungan ketergantungan 

dan saling menguntungkan. Disisi lain, secara bisnis 

karakter masyarakat lokal yang konsumtif merupakan 

peluang bagus dalam menciptakan pasar. Masyarakat 

lokal tidak dapat menciptakan peluang komersial, 

kalaupun ada itu hanya sebatas yang pada tingkatan 

tertentu sering tidak dapat lagi bersaing. Kejadian ini 

agak sulit dipahami bagi mereka yang memahami 

peluang-peluang pasar yang tercipta dengan 

sendirinya, atau paling tidak adanya pembelajaran 

secara tidak langsung dari para pendatang kepada 

masyarakat lokal, ataukah memang akibat dari 

karakter masyarakat lokal yang konsumtif dan lebih 

senang berprofesi sebagai pegawai dengan penghasilan 

tetap dibandingkan dengan sebuah profesi yang 

membutuhkan kemandirian, terlebih lagi untuk mau 

memperbesar keuntungan yang dapat diraih. 

Hubungan yang berawal dari supplier dan agen, 

penjual dan pembeli telah membangun rasa saling 

membutuhkan yang kemudian diwariskan turun 

menurun. Hal ini dapat dilihat dari pendatang etnis 

Buton yang berada di Pasar Ambon. Peran sebagai 

pedagang lapak sampai dengan pedagang asongan 

banyak didominasi oleh mereka. 
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Pasca-konflik masyarakat lokal di Pulau Ambon 

memiliki peluang bagus untuk meraih keuntungan 

sebagai pedagang karena selama konflik untuk 

memenuhi kebutuhan setiap hari dapat diperankan 

oleh masyarakat lokal. Kesempatan yang telah dimiliki 

selama konflik tidak dapat dipertahankan; 

Ketidakmampuan masyarakat lokal sebagai pedagang 

untuk bersaing patut menjadi sorotan atau paling tidak 

setelah sekian lama berdiam di pulau Ambon adakah 

yang dapat dipelajari masyarakat lokal dari para 

pendatang? 

Fenomena ini tergambar jelas pada Pasar Rumah 

Tiga di desa Rumah Tiga yang merupakan salah satu 

desa yang terletak di pinggiran kota Ambon. Desa 

Rumah Tiga dapat ditempuh dari kota Ambon dengan 

menggunakan Fery (kapal penyeberangan) dan perahu 

dari desa Galala sekitar ± 15 menit, desa Rumah Tiga 

bersama desa Poka merupakan salah satu wilayah 

pendidikan terbesar di pulau Ambon dimana 

Universitas Pattimura dan Politeknik Negeri Ambon 

terletak pada wilayah tersebut.  

Sejak tahun 2006, proses kembali dan berbaur 

lagi dengan masyarakat yang sebelumnya saling 

bertikai dilakukan oleh penduduk Rumah Tiga yang 

mengungsi. Sebagian besar penduduk yang keluar 

mengungsi di desa Passo dan ada yang menjadi 
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pedagang di Pasar Kaget desa Passo, hal ini tidak lepas 

dari kebutuhan ekonomi rumah tangga yang harus di 

isi. Proses pembauran kembali oleh penduduk asli desa 

Rumah Tiga juga diikuti oleh para pendatang yang 

sebelumnya sudah ada di kota Ambon yang mengungsi 

ke Rumah Tiga dimana para pendatang tersebut ikut 

serta mengisi sektor informal dalam mengisi kebutuhan 

ekonomi rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga yang 

merupakan kebutuhan pokok dasar masyarakat sehari-

hari merupakan alasan mereka dapat kembali berbaur, 

pemenuhan inilah yang membuat meraka dapat saling 

tolong.  

Bagi para pendatang etnis Buton yang berdagang 

di pasar Ambon, konflik yang terjadi tahun 1999 

membuat mereka kembali ke daerah asal dan sebagian 

lagi mengungsi ke daerah yang diperuntukan sebagai 

tempat pengungsian, selah satunya di Pasar Rumah 

Tiga di desa Rumah Tiga. Setelah berangsur-angsur 

damai dan dalam jangka waktu 5 tahun mereka dapat 

melakukan sesuatu yang bukan hanya untuk 

mempertahankan hidup di perantauan tetapi juga 

menghasilkan asset yang besar di daerah bekas konflik 

yang belum tentu dapat dilakukan oleh penduduk asli. 

Keberadaan mereka di Pasar Rumah Tiga juga telah 

membentuk perkumpulan para pedagang di Pasar 

Rumah Tiga dengan mayoritas anggota terbanyak dan 
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telah saling berbaur antara penduduk pendatang dan 

penduduk lokal baik yang seiman maupun yang tidak 

seiman. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di 

atas, maka yang menjadi masalah penelitian adalah 

bagaimana pendagang pendatang Etnis Buton di 

Pasar Rumah Tiga dapat mengembangkan usaha?  

Dari penjabaran persoalan penelitian, maka tujuan 

penilitian sebagai berikut: 

• Mengeksplorasi pengembangan pedagang 

pendatang etnis Buton 

 

1.2  Format Tesis  

Untuk menjawab keseluruhan pertanyaan di atas 

maka penulis akan membagi tesis ini menjadi tujuh 

bab, di antaranya: 

Bab pertama penulis akan menguraikan tentang 

latar belakang penelitian berdasarkan pengamatan 

yang dilakukan oleh penulis untuk mengangkat 

masalah yang menjadi pokok dalam penelitian ini, 

kemudian penulis akan menguraikan format penulisan 

tesis sesuai dengan persoalan penulisan yang telah 

dijabarkan. 

Bab kedua, mengenai telaah literatur terkait 

dengan masalah pokok dan persoalan penelitian. 

Dalam bab ini penulis akan lebih fokus pada 

pemaknaan kewirausahaan (entrepreneurship) secara 

mendalam, yang mendasari etnis Buton datang ke 
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Ambon (migrasi), peranan modal sosial (social capital), 

serta ditambah dengan strategi untuk dapat bertahan 

(survival strategy),  

Bab ketiga, memaparkan tentang hal-hal yang 

terkait dengan proses penelitian ini, mulai dari 

pendekatan penelitian yang digunakan hingga pada 

proses pengambilan data. Lewat bab ini pembaca diajak 

untuk mengetahui bagaimana proses penelitian ini 

berlangsung. 

Bab keempat, adalah pembahasan mengenai cara 

para pedagang pendatang untuk mengembangkan 

usaha dan hubungan sosial sesama para pedagang 

pendatang dan dengan masyarakat asli 

Bab kelima, akan disampaikan kesimpulan dari 

hasil penelitian yang telah di lakukan. 

Dalam konteks teoritis, penelitian mengenai 

kemampuan pendatang dalam berwirausaha untuk  

dapat memenuhi kebutuhan hidup dan 

mengembangkan diri menarik karena pada umumnya 

penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada hanya 

melihat pengembangan usaha hanya dari segi 

teknisnya saja tanpa melihat lebih mendalam apa yang 

sebenarnya menjadi kebutuhan paling utama dalam 

mengembangkan usaha pedagang lokal ke depan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka 

lingkup analisis dibatasi pada upaya untuk memahami 

bagaimana realitas kehidupan pedagang pendatang 

yang mampu bertahan dan berkembang dengan 

usahanya di tanah rantau studi kasus desa Rumah 

Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Maluku. 
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