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BAB IV 

KAYA DIPERANTAUAN 

 

Menyusuri pasar Rumah Tiga merupakan 

pengalaman pribadi yang cukup menarik. Hal ini 

dikarenakan keunikan pasar yang terletak di pinggiran 

pantai desa Rumah Tiga sekaligus merupakan daerah 

pangkalan perahu penyeberangan antara desa Rumah 

Tiga – Galala. Mayoritas penghuni pasar adalah 

masyarakat pendatang yang memiliki mata 

pencaharian sebagai berdagang dan berjualan mulai 

dari penjualan sembako, penjualan sayur mayur, 

beraneka ikan, lauk pauk, pecah belah, jajanan pasar, 

makanan siap saji perlengkapan rumah tangga dan 

sebagainya. Rata-rata pedagang pendatang di pasar 

Rumah Tiga adalah berasal dari etnis Buton. Etnis 

Buton adalah masyarakat pendatang dari wilayah 

Sulawesi sejak berpuluh-puluh tahun lalu dan telah 

bermukim di wilayah kota Ambon sehingga ada yang 

sudah menyebut edintitasnya sebagai orang Ambon 

karena mereka lahir, menikah dan bertumbuh di 

daratan pulau Ambon. 

Jika menengok cerita para pedagang pendatang 

beberapa puluh tahun lalu, awal kedatangan para 
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pedagang perantau, khususnya etnis Buton 

memberanikan diri menyeberangi lautan sebagai 

penumpang ilegal di kapal hanya dengan tujuan untuk 

merubah nasib, tekad dan keberanian. Inilah yang 

menjadi motivasi terbesar dalam sejarah awal 

perantauan para pedagang etnis Buton. Bermodalkan 

tenaga dan kejujuran, mereka bekerja serawutan; mulai 

dari menjadi buruh di pelabuhan, buruh bangunan dan 

menjadi pedagang asongan serta tidur beralaskan 

koran dan karung bekas di jalanan. Mereka menyadari 

akan kekurangan mereka dikarenakan pendidikan yang 

minim, sehingga yang bisa mereka andalkan untuk 

merubah nasib dan keadaan mereka hanyalah dengan 

kerja keras dan kejujuran yang menjadi motivasi 

mereka berusaha. Bagi mereka yang penting dapat 

membaca dan menghitung sudah menjadi bekal bagi 

mereka untuk berusaha. 

Dari modal tenaga dan kejujuran dapat menjadi 

kekuatan solid untuk berkembang di tanah rantau. 

Yang menjadi salah satu pelopor dalam berkembangnya 

usaha mereka adalah pedagang etnis Tionghoa (pada 

umumnya di kota Ambon sejak dulu adalah pedagang 

besar). Pedagang Tionghoa memberikan barang bagi 

mereka untuk dijual sebagai pedagang pengecer dengan 

modal kepercayaan (trust) dibalas dengan keinginan 

dan kemampuan bekerja keras dan bisa menjaga 
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kepercayaan yang diberikan. Dikemudian hari para 

pemilik barang (pedagang Etnis Tionghoa) tidak ragu 

memberikan barang dalam jumlah yang cukup banyak 

untuk meraka dagangkan tanpa bayaran awal ataupun 

jaminan; hanya dengan kepercayaan sehingga 

hubungan sosial yang terjadi antara kedua etnis yang 

berbeda ini dapat terbina hingga saat ini.  

Pendapatan yang di dapat dari kerja serawutan 

(sebagai buruh lepas, pedagang asongan maupun 

pekerja bangunan) tidak digunakan seluruhnya untuk 

memenuhi kebutuhan hidup mereka, namun ada 

sistem pembagian pendapatan yang sudah mereka 

lakukan sejak dulu dan turun temurun. Sistem 

pembagian pendapatan ini yang sebenarnya menjadi 

penentu berkembangnya usaha mereka. 

 

4.1 Modal sosial dan Ikatan Kekeluargaan   

Pedagang perantau Etnis Buton merupakan salah 

satu kelompok masyarakat yang walaupun mereka 

telah merantau dan keluar sudah sangat lama dari 

daerah mereka namun ikatan kekeluargaan maupun 

ikatan sesama etnis sangat kuat dan menjadi salah 

satu alasan keberhasilan mereka sebagai pedagang di 

tanah rantau. Ikatan kekeluargaan yang sangat kuat 

ini membantu mereka dalam rangka mendapatkan 

modal untuk pengembangan usaha mereka. Sistem 
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hutang antar keluarga telah terpolakan sejak dulu, 

keluarga yang memiliki kelebihan wajib membantu 

keluarga yang tidak memiliki modal untuk usaha. 

Modal yang diberikan tidak begitu saja namun harus 

dikembalikan jika peminjam modal sudah menjalankan 

usahanya. Menariknya pengembalian pinjaman tidak 

menggunakan bunga dan tidak ada patokan jumlah 

cicilan yang harus di setorkan perbulan hanya rasa 

percaya, pengertian dan tanggung jawab serta 

menghargai antar mereka yang membentuk sistem 

pinjam modal dapat berjalan dengan baik hingga saat 

ini. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Irwan (48 

tahun) pemilik Pabrik mie serta istrinya penjual sayur 

mayur, bahwa awal dia memulai usaha dengan modal 

hasil bekerja sebagai buruh dan pinjaman dari saudara 

sepupunya yang akan dicicil sesuai dengan 

kemampuan. 

Modal usaha 20 juta (Rp.20.000.000,-) par (untuk) buka 

usaha nanti tiap bulan beta cicil saja terserah beta 

mau kasih barapa yang penting beta cicil lancar (tiap 

bulan pengembalian pinjaman di cicil terserah berapa 

jumlahnya) lalu beta usaha dengan modal itu sampe 

sakarang (sekarang) ini beta pung utang su lunas 

(pinjaman saya sudah lunas).  

 Dari cerita di atas menegaskan bahwa ikatan 

keluarga etnis Buton sangat kuat. Roberth Putnam 

dalam teorinya mendefinisikan modal sosial (social 
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capital) sebagai suatu nilai mutual trust antara anggota 

masyarakat. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi 

sosial yang melibatkan jaringan (networks), norma-

norma (norms), dan kepercayaan sosial (social trust) 

yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial 

(koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. 

Modal sosial inilah yang nyata begitu mewarnai ikatan 

keluarga kelompok pedagang etnis Buton di perantauan 

dan ikatan itu tetap terpelihara hingga telah menjelma 

menjadi budaya hidup bagi kelompok pedagang etnis 

Buton di perantauan.  

 

Lokasi pabrik pembuatan mie basah milik Pak Irwan 

Foto : Rocky Parera 2012 
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Adapun pola usaha lain yang dibentuk oleh 

anggota keluarga dikarenakan kekurangan modal; 

usaha didirikan bersama, antar keluarga sepakat 

mendirikan usaha dengan mengumpulkan modal 

bersama sehingga mampu mendirikan satu usaha 

untuk dijalankan bersama. Dari usaha keluarga ini 

mereka berusaha bekerja keras hingga usaha yang 

awalnya hanya kios biasa menjadi toko sembako yang 

besar di wilayah pasar belakang kota Ambon. Usaha 

inilah yang menjadi cikal bakal mereka melebarkan 

sayap usaha hingga masing-masing memiliki unit-unit 

usaha di pasar-pasar yang lain di kota Ambon 

termasuk pasar di desa Rumah Tiga. Berikut cerita dari 

Bapak Usman (45 tahun) bujangan dan memiliki toko 

sembako di ruko pasar lama dan memiliki toko 

elektronik. Pekerjaan yang digulutinya pertama ketika 

tiba di Ambon adalah buruh pelabuhan, dan ketika 

sudah memiliki sedikit modal dari hasil pekerjaannya 

Pak Usman memberanikan diri untuk membuka kios 

kecil. Dari kios tersebut dia mampu berdagang dengan 

tingkat perputaran yang memuaskan sehingga pemilik 

modal besar atau pemilik barang dagangan mau 

menitipkan sebagian barang dagangan untuk dijual 

dan dibayar kemudian jika barang dagangan tersebut 

telah laku terjual. Untuk mengembangkan usaha perlu 

tambahan modal dan jaringan agar jenis barang 
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dagangan bertambah, sehingga yang dilakukan oleh 

Pak Usman adalah melakukan gabungan usaha dengan 

pamannya.   

Waktu itu beta masih muda tapi beta su (sudah) barani 

(berani) par (untuk) tawar (menawarkan) ambel (ambil) 

barang di cina (pedagang etnis Tionghoa). Karena beta 

rajin karja (kerja) deng (dan) jujur dong 

(mereka/pedagang etnis Tionghoa) percaya beta.  

Pola saling membantu ini dikarenakan modal 

sosial (ikatan keluarga) yang kuat di antara mereka. 

Ikatan yang sama juga terjadi antar sesama teman yang 

sama-sama etnis Buton karena pertemanan yang telah 

terbina dari kecil dengan baik sehingga menjadi modal 

mereka untuk saling percaya dan tanpa rasa ragu 

memberikan pinjaman kepada teman yang 

membutuhkan modal usaha dalam jumlah yang cukup 

banyak.  



	�

�

 
Lokasi Toko Elektronik dan Bahan Bangunan Milik Pak 

Usman 

Foto : Rocky Parera 

 

Ada juga cerita Bapak La Ode (35 tahun) pemilik 

toko perabotan rumah tangga dan istrinya agen minyak 

tanah. Usahanya yang sekarang barawal dari menjual 

minyak tanah secara eceran melanjuti usaha orang 

tuanya di Belakang Kota (daerah antara pasar baru dan 

pasar lama). Dari hasil dari jualan minyak tanah secara 

eceran dia ingin membuka usaha kios namun terbatas 

modal, untuk menambah modalnya dia meminjam 

uang sebesar Rp.1.000.000,- dari temannya yang 

dikembalikan dengan cara mencicil Rp.50.000,- tiap 

bulannya. Dengan modal tersebut Bapak Laode telah 

memiliki Toko kecil yang menjual kelengkapan rumah 
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tangga serta perabotan. Menurut dia jika ada temannya 

yang memerlukan modal tambahan dia dapat 

meminjamkan karena dia sadar hasil yang dia dapat 

berawal dari bantuan orang lain. 

Beta pinjam 1 juta (Rp.1.000.000,-) lalu tiap bulan beta 

cicil 50 ribu (Rp.50.000,-) kasih pulang (kembalikan) 

tamang pung uang seng (tidak) pake 

(pakai,menggunakan) bunga. Sekarang ini beta usaha 

su (sudah) mulai bagus (berkembang) jadi kalo (kalau) 

beta tamang mau pinjam uang dari beta par (untuk) 

modal usaha beta biasa bantu dia lai, karna (karena) 

katong (kami) su saling percaya.   

Dari wawancara diatas menggambarkan selain 

ikatan keluarga yang kuat terbina pada pedagang 

perantau etnis Buton, terdapat cerita yang menarik 

bahwa ikatan pertemanan sesama etnis Buton juga 

melahirkan ikatan lain yang kuat dan membentuk pola 

kepercayaan. James S. Coleman memberikan contoh 

serupa dalam artikelnya yang berjudul Social capital in 

the creation of human capital (Coleman dalam Dasgupta 

& Serageldin, 1999). Apa yang biasa terjadi di pasar-

pasar grosir permata demikian Coleman bercerita akan 

menjadi sebuah pemandangan yang luar biasa aneh 

bagi orang-orang yang bukan pemain perdagangan 

grosir permata (outsider). Dalam proses negosiasi 

penjualan, seorang pedagang permata akan 

memberikan begitu saja sekopor permata kepada 
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penjual lain untuk di cek kualitas dan keasliannya. 

Penjual kedua baru akan melakukan pengecekan 

dalam waktu senggangnya (artinya tidak saat itu juga) 

dan ia tidak perlu memberikan jaminan apa pun 

kepada penjual pertama bahwa ia tidak akan 

mengambil atau menukar sebagian atau seluruhnya 

permata yang ada di dalam kopor tersebut. Permata 

dalam kopor tersebut bisa bernilai ribuan atau bahkan 

ratusan ribu dolar. Dari apa yang di contohkan oleh 

Coleman dalam artikelnya kepercayaan (trust) tersebut 

juga mendominasi ikatan pertemanan etnis Buton, 

peminjaman uang yang tidak menggunakan jaminan 

bahkan pengembalian pinjaman tidak menggunakan 

pokok dan bunga serta angsuran pengembalian 

pinjaman sangat kecil dan tidak mempunyai jangka 

waktu membuktikan bahwa modal social dalam 

dinamika kehidupan pedagang etnis Buton di 

perantauan sangat erat dan menjadi salah satu 

kekuatan solid mereka berkembang dan kaya di 

perantauan.  
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Lokasi usaha milik Pak La Ode  

Foto : Rocky Parera 

Wawancara yang dilakukan dengan ketiga Bapak 

ini mewakili nuansa bisnis keluarga yang di bangun 

oleh masyarakat etnis Buton di perantauan. Ikatan 

sosial ini yang oleh Putnam di sebut dengan social 

Bonding, adalah tipe modal sosial dengan karakteristik 

adanya ikatan yang kuat (adanya perekat sosial) dalam 

masyarakatannya. Misalnya, kebanyakan anggota 

keluarga mempunyai hubungan kekerabatan dengan 

keluaraga yang lain. Yang mungkin masih berada 

dalam satu etnis. Hubungan kekerabatan ini bisa 

menyebabkan adanya rasa empati/kebersamaan. Bisa 

juga mewujudkan rasa simpati, rasa berkewajiban, rasa 

percaya, hubungan timbal balik/resiprositas, 

pengakuan timbal balik nilai kebudayaan yg mereka 

percaya. 
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Bapak Syahril (30 tahun) pemilik toko barang 

partei (toko penjual barang kodian) dan istrinya pemilik 

toko sembako menceritakan awal mempunyai toko. 

Awalnya mereka memuali dengan kios yang menjual 

secara eceran. barang dagangan yang dimiliki tidak 

semuanya dibeli untuk diperdagangkan, namun 

sebagian dari barang dagangan itu adalah titipan dari 

barang dagangan milik pedagang Tionghoa. Barang 

tersebut harus bisa dijual dalam jangka waktu satu 

minggu karena setiap minggunya harus dapat menyetor 

hasil jualan agar dapat diganti dengan barang 

dagangan yang baru. Dengan cara tersebut mereka 

dapat mengembangkan usahanya dan menjual dalam 

sekala yang lebih besar dalam bentuk grosir. Setelah 

dapat menjual secara grosiran mereka melakukan 

sebagain barang dagangan mereka dengan cara yang 

sama ketika memulai berkerja sama dengan pedagang 

Tionghoa. 

Dolo waktu (ketika) mulai usaha katong (kami) ambel 

barang (mengambil barang dagangan) masih sadikit 

dari cina (pedagang etnis Tionghoa) tapi sekarang 

katong su (suda) bisa ambel (ambil) lebih banyak tapi 

katong (kami) pung (punya) cara bayar masih sama 

deng (seperti) dolo (dulu) untuk barang kaya (seperti) 

beras deng minyak goreng, katong (kami) masih bisa 

ambel dolo (ambil terlebih dahulu) nanti tiap minggu 

ada yang datang tagih, jadi katong (kami) musti (jual) 
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usaha jual akang (barang yang dititip) abis pas waktu 

(terjual sebelum waktu penagihan). 

 Dari cerita diatas menunjukan selain modal 

sosial antara sesama etnis Buton juga telah terbentuk 

hubungan Social Bridging antara pedagang etnis Buton 

dengan pedagang etnis Tionghoa yang terbangun 

melalui kepercayaan sejak tingkatan yang paling kecil. 

Dimana pedagang etnis Tionghoa dengan modal yang 

lebih besar dapat membangun hubungan kerja sama 

yang saling menguntungkan dengan pedagang etnis 

Buton yang memiliki modal yang lebih kecil. 

Keberadaan pedagang etnis Buton sangat berguna bagi 

pedagang etnis Tionghoa sebab mereka dapat menjadi 

agen dan pengecer yang baik untuk perputaran modal. 

 

4.2 Petarung Hidup 

“Kami sudah terbiasa mengalami hidup susah” 

adalah kalimat yang selalu diucapkan hampir semua 

pedagang etnis Buton yang peneliti temui di pasar 

Rumah Tiga saat melakukan observasi, sepertinya 

kalimat itu menjadi kalimat yang sangat melekat 

dengan kehidupan mereka atau karena mereka sudah 

sangat terbiasa dengan kehidupan yang susah sehingga 

mereka menjadi biasa dengan kalimat tersebut sebagai 

motivasi agar mereka harus bisa bertarung untuk 

mandapatkan hasil yang lebih baik. 
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Pedagang etnis Buton di perantauan yang mampu 

berkembang dan merubah nasib di perantauan 

membuktikan bahwa mereka adalah petarung hidup. 

Mengahadapi berbagai persoalan hidup dengan 

menyeberangi lautan sebagai penumpang ilegal hingga 

bekerja apa saja yang penting halal bagi mereka 

tempuh. Tidur di jalanan beralaskan Koran dan karung 

bekas, gerobak adalah rumah mereka sekaligus alat 

untuk mereka berusaha, mereka lakukan demi 

mencapai kehidupan yang lebih baik. Potret kehidupan 

pedagang perantau etnis Buton adalah bukti kerja 

keras, kesabaran dan kejujuran yang menjadi motivasi 

mereka menggapai mimpi untuk merubah nasib 

mereka. Max Weber dalam bukunya Etika Protestan 

Dan Spirit Kapitalisme  (The Ptotestant Ethics And Spirit 

Of Capitalism) secara tegas mengemukakan bahwa 

kerja bukanlah semata-mata sarana dan alat ekonomi  

namun kerja adalah suatu tujuan akhir spiritual. 

Untuk menjadi jauh dari kemiskinan maka menjadi 

suatu kewajiban bagi manusia untuk memilih 

pekerjaan yang lebih menguntungkan secara ekonomi. 

Dalam bukunya Weber menjelaskan bahwa sikap 

ketekunan, sikap hemat, ketenangan hati, 

kebijaksanaan merupakan semacam paspor yang 

paling dipercaya menuju kemakmuran komersial. Buku 
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Weber ini menjadi asal usul kapitalisme modern 

berkembang.  

Sejalan dengan pandangan Weber ini dalam 

ajaran Islam, jamaah diharapkan hidup meneladani 

kehidupan dari Nabi Muhammad SAW yang terbagi 

atas empat bagian yaitu Shidiq adalah jujur dan berani, 

Amanah adalah dipercaya, Tabligh adalah betanggung 

jawab dan Fatonah adalah mempunyai kecerdasan 

serta peduli terhadap lingkungan. Pandangan-

pandangan dari segi spritual inilah yang tanpa di sadari 

diadopsi dan dilakukan oleh kelompok pedagang etnis 

Buton yang merantau, sikap dan sifat (jujur, dapat 

dipercaya, sabar, hemat, kerja keras, hidup apa 

adanya, mampu bertahan, mampu menerima tanggung 

jawab) yang tertanam dalam kehidupan mereka dan 

menjadi budaya dan telah membentuk karakter dan 

pandangan para pedagang perantau etnis Buton untuk 

bertahan (survive) dan menjadi petarung hidup yang 

tangguh hingga menggapai mimpi mereka memperbaiki 

nasib untuk hidup lebih baik. Adalah Pak Reno (41 

tahun) pemilik toko sepatu dan sandal serta distro 

pakaian pria dan istrinya pemilik toko pakaian wanita 

menceritakan tentang pengalaman hidupnya. Ketika 

tiba di Ambon bersama orant tua dan saudara-

saudaranya, dia dan saudara-saudaranya harus 

bekerja membantu orang tuanya bekerja. Ketika itu 
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orang tuanya berpesan agar ketika sudah dewasa harus 

menjadi orang yang berhasil dan tidak boleh lagi hidup 

dengan kurang seperti pertama kali tiba di Ambon.  

Dari hasil katong (kami) karja (kerja) itu katong (kami) 

akhirnya bisa punya usaha kayak sakarang ini. Beta 

(saya) pung (punya) papa biasa kasih nasehat kalau su 

(sudah) pernah rasa hidup susah berarti esok-esok 

(kedepan) seng (tidak) boleh susah lai (lagi) harus 

pintar ator (mengatur) usaha supaya usaha lebih besar   

   

Lokasi tempat jualan pakaian Pak Reno di Pasar Rumahtiga 

Foto : Rocky Parera 

 

 

Sejalan dengan cerita Bapak Reno dengan 

peneliti, ada juga cerita lain tentang perjuangan hidup 

yang di ceritakan oleh Bapak Syahril (30 tahun) pemilik 

toko barang partei (toko penjual barang kodian) dan 

istrinya pemilik toko sembako. Sebelum mempunyai 

modal untuk memiliki usaha sendiri, dia harus bekerja 
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sebagai buruh bangunan. Ketika hasil simpanan dari 

pekerjaannya telah terasa cukup dia pun membeli 

sebuah gerobak untuk memulai usaha kiosnya. Setelah 

usahanya telah memperoleh hasil yang memuaskan, 

Pak Syahril tidak berhenti sampai disitu saja namun 

membeli ruko dengan bantuan pinjaman dari Bank BRI 

untuk memulai toko yang sekarang telah dia lunasi. 

Dari toko tersebut dia kemudian membeli satu ruko lagi 

untuk dijadikan toko yang dikoelola oleh istrinya. 

Dari tahun 2008 itu sampe sakarang beta (saya) deng 

(dengan) maitua (istri) usaha su (sudah) lebe (lebih) 

berkembang lai. Pinjaman di BRI jua (juga) su (sudah) 

lunas. Beta (saya) dengan maitua (istri) bage-bage 

(membuat pembagian) tugas, yang di ruko beta (saya) 

yang kelola sedangkan kalau di toko sembako maitua 

(istri) yang kelola.  

 

Lokasi toko ssembako milik Pak Syaril 

Foto : Ferdinand Rocky Parera 
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Dari cerita yang di sampaikan oleh Bapak Reno 

dan Bapak Syaril mewakili realitas para pedagang etnis 

Buton di perantauan, dari perjuangan kehidupan 

mereka yang tidak memiliki apa-apa hingga dapat 

berkembang dengan usahanya dan sukses di 

perantauan bahkan menguasai dinamika perekonomian 

di pasar Rumah Tiga membuktikan kesungguhan 

mereka menjadi petarung hidup sekaligus bagian dari 

strategi bertahan (survival strategy). Survival strategy 

adalah metode yang zaman dahulu digunakan untuk 

medan perang namun teknik survival strategy ini 

dipercaya sangat tepat digunakan pada dunia usaha; 

khususnya pelaku usaha, bagaimana strategi yang 

perlu dilakukan untuk mempertahankan usahanya dan 

bertahan ditengah persaingan usaha yang sangat ketat. 

Kemiripan antara dua medan yang berbeda (medan 

perang dan medan usaha) menjadi gambaran tentang 

tipe kehidupan manusia yang dapat menjelma sesuai 

dengan tuntutan medan yang di hadapinya. Menelaah 

fenomena kelompok pedagang etnis Buton di 

perantauan terlihat bahwa sikap dan sifat mereka 

layaknya petarung hidup membuktikan kesungguhan 

mereka untuk berusaha di perantauan dan menjadi 

bukti mereka mampu bertahan bahkan sejak masa 

orang tua mereka atau kakek nenek mereka beberapa 

puluh tahun yang lalu. Secara alamiah mereka mampu 
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bertahan di tanah yang bukan milik mereka sekaligus 

mampu berkembang dan mentas dari lingkaran 

kemiskinan karena strategi bertahan mereka menjadi 

petarung hidup. 

 Fenomena para pedagang etnis Buton dalam 

bertarung dari berbagai keterbatasan dan kelemahan 

akhirnya mereka bisa berubah dan menjadi sukses di 

bidang usaha, layaknya roda dunia yang berputar. Bisa 

dikatakan mereka mereduksi kesusahan mereka 

sebagai sumber kekuatan untuk berusaha dikarenakan 

salah satu prinsip pembagian hasil yang mereka 

terapkan dalam kehidupan mereka dan sekaligus 

membantu mereka untuk meninggalkan kalimat hidup 

susah. Prinsip pembagian hasil atau pendapatan dari 

dulu sudah mereka terapkan dan prinsip itu seperti 

wasiat yang turun temurun dilakukan oleh anak cucu 

dan terbukti berhasil seperti yang diterangkan oleh  

pak La Ode bersama istrinya ibu Ira bahwa dari hasil 

yang diperoleh biasanya sebagian dialokasikan untuk 

simpanan, sebagian lagi mereka bagi dua untuk biaya 

sehari-hari dan untuk tambahan modal usaha. Jika 

hasil penjualan sampai siang hari belum memenuhi 

target maka uang yang telah ada disisihkan untuk 

target yang harus dipenuhi sehingga untuk siang hari 

biasanya tidak makan dan makan hanya untuk malam 

hari. Dan setelah mempunyai anak, maka uang dari 
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hasil jualan sampai siang hari hanya disisihkan untuk 

makan siang anak. 

Kalau katong (kami) pung (punya) hasil jualan daganan 

(penjualan barang dagangan) balong (belum) bagus 

sampi siang, beta (saya) biasanya seng (tidak) makan 

siang. Yang penting uang hasil jualan (penjualan) 

katong (kami) bisa angka (sisihkan) for kasih (untuk) 

makan anak dolo (dulu) nanti katong (kita) makan 

malam saja tambah istrinya.  

Dari cerita Pak La Ode jelas tergambar bahwa 

nasehat orang tuanya untuk hidup apa adanya dan 

mampu membagi hasil pendapatan dengan baik agar 

dapat mengembangkan usaha adalah bagian penting 

yang diterapkan Pak La Ode dan keluarga untuk 

mengembangkan usaha mereka. Berangkat dari hidup 

hemat tersebut yang mengantarkan Pak La Ode dan 

kedua saudaranya yang sama-sama telah memiliki 

usaha yang cukup besar bahkan salah satunya telah 

menjadi anggota dewan di kampung halamannya 

(wilayah Buton) berinisiatif untuk membuat kapal 

penyeberangan antara Ambon dan Buton dengan 

meminjam sebagian modal investasi dari bank. Saat 

wawancara berlangsung peneliti sangat tercengang 

dengan cerita dan impian Pak La Ode dan ketiga 

saudaranya untuk membuat kapal penyeberangan. 

Satu yang mengganjal di hati peneliti, apakah Pak La 

Ode dan kedua saudaranya mampu mewujudkan 
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mimpi tersebut? Namun saat wawancara berlanjut Pak 

La Ode begitu optimis bahkan secara terbuka Pak La 

Ode mengungkapkan bahwa untuk saat ini modal yang 

dimiliki sebesar Rp.500.000.000,- itupun bukan uang 

pinjaman dari bank namun hasil keuntungan dari 

usaha yang dia geluti. 

 

4.3 Hasil yang Diharapkan 

Ada kalimat yang menyatakan “pengalaman 

adalah guru yang paling berharga” sebab apa yang 

dilakukan sekarang akan di tuai kemudian hari. 

Pemaknaan kalimat ini merupakan potret kehidupan 

para pedagang etnis Buton yang merantau di Ambon. 

Pengalaman masa lalu selalu mereka jadikan sebagai 

motivasi untuk terus berkembang dan pengalaman 

menjadi tolak ukur mereka bangkit dari keterpurukan 

hidup; Proses perjalanan usaha mereka pada awalnya 

dimulai dengan perjuangan yang sangat besar. Dengan 

keberanian untuk merubah nasib tanpa membawa 

modal apa-apa dari kampung halaman mereka 

merantau, mengalami kehidupan yang pas-pasan 

bahkan kurang, dapat mereka hadapi dengan tekad 

akan berhasil. Motivasi inilah yang sangat jarang 

dimiliki oleh banyak orang, karena pada dasarnya 

motivasi ada yang wujudnya hanya sesaat namun ada 
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juga motivasi yang bertahan lama bahkan motivasi itu 

menjadi jalan keluar untuk merubah nasib.  

Dalam realitas kehidupan para pedagang etnis 

Buton yang merantau di Ambon, motivasi karena 

pengalaman masa lalu dikarenakan etnis Buton selalu 

dianggap sebelah mata oleh masyarakat asli Ambon, 

etnis Buton sering diidentikan dengan orang-orang 

kotor dan jorok, orang-orang yang bodoh, dan yang 

tidak memiliki status sosial di masyakarat dikarenakan 

banyak etnis Buton yang mata pencahariannya adalah 

buruh dan pedagang kecil serta tinggal dipasar dan 

emperan toko jauh dari istilah “bersih dan rapi”. 

Pengalaman hidup inilah menjadi alasan kuat dan 

motivasi para pedagang etnis buton bekerja keras dan 

berusaha untuk memperbaiki kehidupan mereka dan 

pandangan tidak baik yang melekat dengan kehidupan 

mereka. Secara umum motivasi dapat disebut sebagai 

keadaan didalam diri seseorang yang menyebabkan 

mereka berperilaku dengan cara yang menjamin 

tercapainya suatu tujuan. Motivasi merupakan 

kemauan untuk berbuat sesuatu demi memenuhi 

kebutuhan hidup. Kebutuhan merupakan hirarki di 

lihat dari seberapa pentingnya. Menurut Maslow 

kebutuhan manusia dkategorikan menjadi; kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan dicintai 

dan disanyangi, kebutuhan harga diri dan kebutuhan 
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aktulisasi diri. Berdasarkan kategori kebutuhan 

menurut Maslow, motivasi para pedagang etnis Buton 

untuk merubah nasib dan termotivasi dari pengalaman 

hidup semata-mata untuk mencapai kehidupan yang 

lebih baik dan aktualisasi diri serta tidak tertutup 

bahwa mereka butuh pengakuan yang lebih baik dari 

masyarakat lokal (masyarakat Ambon). Hal inilah yang 

menggagas mereka untuk bekerja dan berusaha 

sehingga mampu mengumpulkan uang yang banyak 

dan menjadi kaya dan tidak diremehkan. Mereka 

mengaktualisasikan diri melalui pekerjaan mereka dan 

hasil pekerjaan mereka digunakan untuk 

menyekolahkan anak-anak hingga tingkat universitas 

bahkan ada yang mampu memasuki rana politik 

daerah dengan kemampuan intelektual pas-pasan dan 

hanya bermodalkan uang yang banyak akhirnya 

mereka di terima di kalangan politik dan masyarakat 

lokal dengan baik. Berikut adalah pengakuan Bapak 

Usman : 

Beta (saya) dolo (dulu) itu orang seng (tidak) pandang 

(menghargai) gara-gara (karena) beta (saya) ini orang 

Buton, sekarang setelah beta (saya) su (sudah) punya 

usaha banyak lalu beta (saya) masuk partai politik 

bahkan tiga tahun lalu beta (saya) caleg (calon 

legislative) amper lai (hampir saja) beta (saya) jadi 

anggota dewan baru orang-orang akui beta (saya). 

Padahal dolo-dolo (dulunya) orang samua anggap beta 

(saya) remeh  
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Penuturan Pak Usman ini menggambarkan 

bahwa saat usaha beliau belum seperti sekarang orang-

orang kadang menganggap beliau rendah mungkin 

karena pendidikan yang minim namun beliau 

membuktikan bahwa pandangan orang terhadap beliau 

itu akan berubah seiring usahanya mengalami 

perkembangan bahkan beliau mengikuti ujian SLTA 

paket C dan akhirnya belajar dan terjun pada partai 

politik bahkan pernah mengikuti calon legislatif. 

Kenyataan hidup Pak Usman tersebut membuktikan 

motivasi beliau untuk mengembangkan usaha bahkan 

menyelesaikan sekolah pada sekolah menengah atas 

dan bergabung ke partai politik adalah segudang 

perjalanan panjang hidup pak Usman untuk merubah 

nasib sekaligus mewujudkan diri di masyarakat dan 

ingin untuk dihargai dan memiliki penghargaan di hati 

masyarakat Ambon.  

 Cerita Pak Usman ini merupakan salah satu 

gambaran perjuangan hidup mereka di tengah 

komunitas masyarakat lokal yang meremehkan mereka 

dan untuk membuktikan diri mereka harus berjuang 

dan bekerja keras untuk diakui dan dihargai. Motivasi 

merupakan sesuatu proses dimana kita tergerak untuk 

berani melakukan sesuatu dengan berani menerima 

semua resiko di depan kita. Tujuannya hanyalah untuk 

mendapatkan sesuatu yang sangat kita buktikan dan 
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menjadi dasar pembuktian diri bahwa kita mampu 

meraih apa yang menjadi mimpi. Pengalaman selalu 

akan menjadi pelajaran hidup berharga untuk 

melangkah maju ke depan. 

 Sesuatu yang bagi peneliti sangat menarik adalah 

mencapai kesuksesan besar mengingat latar belakang 

kehidupan mereka yang hanya dengan pendidikan pas-

pasan (hanya bisa menghitung namun tidak bisa 

membaca dan menulis) namun diajak oleh orang 

tuanya bersama saudara-saudara merantau ke Ambon, 

mulai dari bekerja sebagai buruh di pelabuhan, 

menjadi penjual asongan dan penjual minyak hingga 

saat ini memiliki usaha yang besar adalah perjuangan 

hidup yang tidak mudah. Pekerja keras, hidup hemat 

dan apa adanya, selalu menggunakan prinsip 

pembagian pendapatan membuat impian mereka 

berbuah hasil. Namun menariknya saat usaha sudah 

mengalami pengembangan dan bisa dikatakan sukses 

dengan usahanya namun pola hidup yang sederhana 

dan apa adanya tetap mereka terapkan. Kadang kala 

karena terlalu irit atau sudah biasa hidup susah 

mereka hanya makan sehari sekali saja, apalagi jika 

mereka melihat dalam sehari keuntungan mereka 

masih sedikit mereka akan menahan laparnya perut 

asalkan anak-anak sudah makan hanya untuk 



���

�

menjaga agar dalam sehari kebutuhan mereka tidak 

melebihi pendapatan yang mereka dapatkan.  

 Fenomena menarik lain juga tergambar pada 

kehidupan para pedagang etnis Buton di pasar Rumah 

Tiga yaitu arisan pasar. Arisan pasar ini dilakukan oleh 

kelompok penjual yang hanya etnis Buton, arisan ini 

bersifat arisan bulanan, yang tiap harinya mereka 

hanya perlu meyetor Rp.10.000,- setelah akhir bulan 

arisan di tarik dan arisan tersebut dalam jumlah yang 

cukup banyak sehingga arisan inipun menjadi salah 

satu peluang mereka untuk menambah modal usaha. 

Para pedagang khususnya etnis Buton sangat antusias 

mengikuti arisan pasar tersebut karena mereka merasa 

Rp.10.000,- adalah tabungan yang rutin mereka harus 

keluarkan untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak 

lagi. 

 Kehidupan dan roda usaha para pedagang etnis 

Buton di pasar Rumah Tiga merupakan suatu potret 

kehidupan yang fenomenal sekaligus dapat menjadi 

contoh untuk kelompok-kelompok pedagang dimana 

saja terutama kelompok pedagang lokal di kota Ambon. 

 

4.4  Mempertahankan Rasa Saling Percaya 

Melihat keberadaan mereka (pedagang etnis 

Buton) yang telah menjadi sangat mapan dan kuat 

tidak terlepas dari cerita hidup yang telah mereka lalui. 
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Berawal dari keinginan untuk keluar dari kehidupan di 

tempat asal demi mendapat kehidupan yang lebih baik 

memaksa mereka menggunakan segala keterbatasan 

yang dimiliki sebagi modal utama yang dapat 

diperdayakan secara maksimal. Kemampuan 

menggunakan keterbatasan dengan cara mau 

melakukan apa saja asal dapat bertahan hidup 

diperantauan walaupun bekerja sebagai buruh dan 

pedagang asongan telah memupuk kesabaran untuk 

tidak langsung menikmati hasil, dan kepercayaan dari 

pemberi kerja (pengusaha atau pedagang etnis 

Tionghoa) berubah menjadi hubungan kerja sama antar 

sesama pengusaha.  

Kepercayaan juga diperoleh dari kerabat atau 

kenalan sesama parantau etnis Buton yang telah 

mapan dengan jalan memberikan bantuan modal untuk 

menambah uang hasil pekerjaan yang telah dimiliki 

sebelumnya. Bantuan uang tersebut bukanlah dengan 

cuma-cuma, uang tersebut harus dapat mereka 

kembalikan sesuai dengan kesepakatan tidak tertulis. 

Pengembalian atau angsuran uang pinjaman tidak 

terbatas pada waktu dan jumlah nominal yang harus 

disetor, namun lebih pada kemampuan untuk 

mengembalikan tiap bulannya sesuai dengan hasil 

penjualan dagangan. Dan setelah berhasil mereka 

secara sadar tergerak untuk bisa membantu keluarga 
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atau kerabat mereka yang lain yang belum berhasil dan 

memerlukan bantuan modal.  

Bagi mereka pedagang eceran bukan tujuan 

akhir, untuk itu penumpukan aset perlu dilakukan 

lewat sistem pembagian hasil atas seluruh pekerjaan 

yang dilakukan untuk menjadi pedagang lebih besar 

dengan menjual secara grosiran atau jenis yang lebih 

beragam. Penjualan eceran berpindah kepada kerabat 

mereka yang baru memulai usaha dan bagi mereka 

yang mempunyai modal yang lebih kecil.  

Kemampuan mereka inilah yang telah 

menciptakan sistem bagi mereka sendiri untuk dapat 

mentas dari kemiskinan diperantauan dan dapat saling 

menolong antara sesama pendatang dari pulau Buton. 

Keterbatasan mereka yang digantikan dengan 

kepercayaan, kepercayaan menerima tanggung jawab 

dan kepercayaan memberi tanggung jawab telah 

menjadi rumus bagi mereka agar sama-sama dapat 

bertahan dan dapat berkembang diperantauan.  

Modal sosial yang ada diantara mereka berupa 

kepercayaan yang dijiwai serta keinginan untuk dapat 

mencapai kehidupan lebih baik dengan memanfaatkan 

peluang yang ada sebagai pedagang yang berani 

mengambil risiko namun tetap mengutamakan 

hubungan relasi kerja membawa mereka kepada 

sebuah sistem untuk dapat sukses diperantauan. 


