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Adri Febrianto (2003). Integrasi Warga Berbeda Suku Bangsa Desa Buavan 

Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. 

Universitas Negeri Padang. 

Riset ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengapa terjadi integ~asi antara etnis 

Minangkabau dan Batak Mandailing serta latar belakang dan faktor-faktor 

terdapatnya pola hubungan sosial di antara dua etnis di 13uayan. Dari penelitian ini 

diperoleh pengetahuan, perfurnu, mengenai faktor kuatnya hubungan sosial antar 

warga yang berbeda suku bangsa yang memperlihatkan kuatnya integasi. Kc.dzru. 

diharapkan dapat menjadi contoh pola hubungan sosial antar warga yang berbeda 

suku bangsa yang terdapat di daerah-daerah lainnya di Indonesia. 

Untuk mencapai tujuan ini, dilakukan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan 

pendekatan kebudayaan, dengan xnelakukan pengamatan, wawancara, dan wawancara 

mendalam (indept interview) dan melakukan pengklasifikasikaan, penlelompokkan serta 

triangulasi dan verifikasi data sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian kualitatif 

berdasarkan tema-tema dan kejadian-kejadian di dalam masyarakat, sehingga dapat 

menjawab permasalahan. 

Berdasarkan liasil penelitian yang diperoleh, terdapat integrasi yang kuat di antara 

dua etnis di Buayan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aktivitas keseharian seperti dalam 

bentuk kerjasama, baik dalam bidang pertanian, agama, maupun dalam pelnbangunan 

desa. Orang Manbling telah mereduksi identitas kemandailingannya dengan 

menghilangkan penggunaan bahasa Mandailing sebagai unsur yang penting dari ciri-cin 

suku bangsa, penghilangan nama marga sebagai bentuk perubahan sistem penerikan gans 

keturunan dari patrilineal ke matrilineal, yang juga berdampak kepada perubahan pola 

menetap setelah menikah clan patrolikal ke matrilokal, sebagaimana yang dipakai oleh 

masyarakat Minangkabau umumnya. 

Perobahan ini bisa terjadi karena adanya kemampuan adaptasi orang Mandailing, 

adanaya toleransi orang Minangkabau yang menerima dan yang paling penting adalah 



PENGANTAR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang dan Permasaiahan 

Sebagai bangsa, Indonesia adalah bangsa yang masvarakatnya sangat majemuk. 

Kemajemukan bangsa Indonesia bisa dilihat dari banyak aspek, seperti etnis dan 

agama. Ditambah lagi dengan perbedaan yang ditimbulkan oleh penguasaan sumber- 

sumber ekonomi yang tidak seimbang, sehingga menimbulkan adanya sekelompok 

orang yang sangat kaya dan sebagian besar lainnya termasuk golongan miskin. 

Diversitas ini terasa sekali pada masa Orde Baru. 

Perbedaan-perbedaan ini telah menimbulkan konflik antar etnis yang bermuara 

kepada disintegrasi bangsa. Terbukti seiring dengan proses reformasi yang 

berlangsung di Indonesia. Banyak terjadi kasus yang memperlihatkan benturan- 

benturan dalam masyarakat berbau SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) 

atau konflik antar etnis. Kasus-kasus yang terjadi seperti peristiwa Mei 1998 di 

Jakarta, Ketapang, Kupang, Arnbon, Batam dan banyak kasus lainnya 

memperlihatkan konflik-konflik tersebut dengan jelas. Yang sangat menyolok adalah 

timbulnya keinginan sebagian masyarakat untuk memisahkan diri dari Negara 

Kesatuan Republik Indonesia atau membentuk negara sendiri, seperti Papua Merdeka 

dan Aceh Merdeka. 

Dengan tidak menepis proses politik yang sedang beriangsung, hktor-faktor 

disintegrasi telah muncul dan berkembang, termasuk perbedaan ideolog. Indonesia 



memiliki tidak kurang da r~  657 suku bangsa / kelompok etnis.' Perbedaan suku 

bangsa bisa menjadi pemicu pecahnya persatuan bangsa, karena dengan perbedaan 

suku bangsa seseorang akan memandang slupu suyu, srtrpu kurnu dan .~rupu d ~ u  

nzereku dalam berinteraksi . 

Pada masa Orde Baru konflik-kontlik tidak pernah muncul ke permukaan secara 

gamblang, karena adanya tindakan-tindakan represif yang sangat sistematis untuk 

membungkamnva.' Dengan demikian konflik tidak dinyatakan secara manifes, tetapi 

ada secara laten di dalam masyarakat. 

Dalam era reformasi kebebasan yang selama Orde Baru tidak diperoleh, 

diluapkan dengan cara berlebihan (euforia). Di sa.mping itu desakan-desakan untuk 

penyamarataan pembangunan bermunculan di mana-mana. Desentralisasi atau 

otonomi menjadi pilihan b a g  daerah. 

Timbulnya proses disintegrasi ini perlu dikaji lebih lanjut, baik oleh politisi, 

pemerintah dan dari kalangan perguruan tinggi. Dari sudut pandangan ilmu 

pengetahuan, terutama ilmu-ilmu sosial, proses disintegrasi dapat dilihat dari banyak 

faktor. Walaupun demikian proses disintegrasi tidak baik untuk dibiarkan atau 

dibesar-besarkan. Yang dibutuhkan sebagai negara kesatuan yang masyarakatnya 

sangat majemuk adalah memperkuat faktor-faktor yang dapat mempersatukan bangsa. 

Identitas kesukubangsaan akan menjadi dasar pembeda dan terlihat dalam 

berinteraksi dengan orang lain yang berbeda suku bangsa. Perbedaan kesukubangsaan 

Lihat Zulyani Hidayah, 1996. Etaiklopedi Slrkrr Rottgsa di Indonesiq Jakarta: LP3ES. 
2 Usrnan Pelly, "Mewaspadai Ancarnan Disintegrasi Nasional, Keplrhlikn, Rabu 6 Januari 1999. Hal. 6. 



ini justru semakin kuat dan jelas bila seorang individu berinteraksi dengan individu 

lain yang berbeda suku bangsa. Seorang Minangkabau tidak akan disebut-sebut bila 

ia berada di kampungnya atau di tengah-tengah kelompoknya. Seorang Jawa, Batak, 

Nias, Sunda atau dari suku bangsa lainnya justru disebut-sebut apabila ia berinteraks~ 

dengan orang lain di luar suku bangsanya. 

Oleh karena itu, perbedaan suku bangsa yang sangat besar di Indonesia menjadi 

penting di dalam era reformasi. Negara Indonesia yang sangat pluralis akan 

mempunyai masa depan yang lebih rapuh atau lebih kokoh terhadap bentuk negara 

kesatuan. Generasi muda yang tumbuh dari berbagai latar belakang yang berbeda 

menjadi penting dilihat untuk mempelajari pola-pola yang terbentuk dalam interaksi 

mereka terhadap individu atau anggota masyarakat di lingkungannya yang berasal 

dari suku bangsa yang berbeda. Hal ini menjadi penting untuk melihat Indonesia ke 

depan yang akan diwarisi dan dipimpin oleh generasi muda sekarang. 

Interaksi yang dilakukan oleh individu-individu yang berbeda suku bangsa 

menjadi menarik untuk dikaji karena individu-individu tersebut berasal dari etnis 

yang berbeda. Perbedaan ini menyangkut kepada persoalan latar belakang 

kebudayaan yang berbeda, yang terdiri dari adat dan kebiasaan, tradisi dan nilai-nilai, 

dan norma-norma yang dimiliki, yang telah disosialisasikan sejak kecil di dalam 

keluarga dan masyarakat yang lebih luas. Latar belakang ini berpengaruh di dalam 

pola interaksi yang dilakukan terhadap individu-individu yang berbeda suku bangsa. 

Di nagari Buayan, Kecamatan Lembah Anai, Kabupaten Padang Pariaman telah 

berlangsung interak si antar warga yang berbeda suku bangsa selama kurang lebih 



200 tahun, vaitu antara suku bangsa Minangkabau dcngan suku bangsa Batak 

Mandailing yang datang dan menetap tanpa adanya konfl~k yang berarti, yang terdiri 

dari sekitar 70 % dari jumlah keseluruhan penduduk desa 1 nagari. mclebihi jumlah 

orang Minangkabau yang dapat dikatakan sebagai penduduk asli. Dari fakta tersebut 

secara hipotetis di dalam riset ini dikarakan bahwa terdapat hubungan sosial yang 

kuat antara warga yang berbeda suku bangsa di Buayan, sehingga menampakkan 

integasi warga masyarakat, yaitu antara suku bangsa Minangkabau dengan warga 

masyarakat bersuku bangsa Batak Mandailing:' 

Melihat kondisi yang demikian menimbulkan pcrtanyaan, mengapa integrasi 

terjadi di antara dua suku bangsa yang berbeda? Faktor-faktor apa saja vang 

mempengaruhi terbentuknya hubungan sosial vang inantap yang memperlihatkan 

integasi antara warga yang berbeda suku bangsa? Bagaimana pola interaksi sosial 

yang terbentuk dan beriangsung antara warga masyarakat yang berbeda suku bangsa? 

Faktor apa yang melatarbelakang~ sehingga adanya integrasi di antara penduduk di 

nagari Buayan? 

B. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari permasalahan di atas, riset ini bertujuan sebagai berikut 

1. Mendeskripsikan pola interaksi sosial antar warga yang berbeda suku bangsa 

di Buayan. 

' Hipotesis yang berkernbang selama penelitian ini ternyata dapat dibuktikan. Lihat dari deskripsi 
yang dijabarkan di da!arn Bab 3 dan Bab 4. 



3. Me!~deckri;~sika~~ la!nr belakang da!? i ' a l~ i~~r - f ak t~ r  te,-dapalr~!.a integriisi antasa 

\varga masyarakat yang berbeda suku bangsa si l 3 u a ~ m .  

C'. 3 ; lanf~at  Penelitian 

Dasi riset diper-oleh pengetahuan, ,uc.rttrnrc!, inengenai taktor kuatnya hubungan 

sosial an:ar \ \ :ara  yang berbeda suku bangsa yang nicinperlihatkan integsasi \\;arF,a 

masyarakat, Ke~ l~ iu ,  di harapkan dapat men-jadi contoh pola hubungan sosi al antar 

warga >,ang herlxda suku hangsa yarlg terdapnt cli daeraii-dacrah lainnya di Indoliesin. 

D, li;era ngka Teori 

Masyarahat Indonesia adalah suatu ~nacyarakat yang rsksistensin! a tidak terlepiis 

dari kcragaman !fang terbentuk karcna adan>ra identitas kesukubangsaan. [lalain 

keragaman tersebut masyarakat terikat ke dalam lielompnk-kelompol;k-eot sosial yang 

memiliki ~iilai-nilai, nonna dwn ada1 kebiasaar~ ya?ig S:IIIW, yatig secara niendasar 

~i ie~~iberikan idelititas kepada anggota dari kelo~npok-kelonipok masyarakat itu 

identitas se1,agai kelonipok etnis atau suku bangsa yang hidup pada daerah !an: 

berbeda. Perhedaan suku bangsa itu pada dasarnya telah memhentuk suatu tingkah 

laku yang khas yang didasarkan kep'ada nilai-nilai dan nornia-norma yang hariis 

dipegang dan dilaksanakan. 



Kelompok etnis (etlznic group) atau suku bangsa menurut ~attulada, '  

merupakan pengelompokan yang memiliki ciri-ciri : 

Pertumu, adanya komunikasi sesama mereka, yaitu bahasa atau dialek yang 
memelihara keakraban dan kebersamaan di antara mereka. Keduu, pola-pola 
sosial kebudayaan yang menumbuhkan perilaku yang dinilai sebagai bagian dari 
kehidupan adat istiadat (termasuk cita-cita dan ideologi) yang dihonnati 
bersama. Kefiga, adanya persamaan keterikatan antara, satu dengan lainnya 
sebagai satu kelompok, dan yang menimbulkan rasa kebersamaan di antara 
mereka. Keemput, adanya kecendrungan menggolongkan diri ke dalam 
kelompok ash, terutama dalam menghadapi kelompok lain pada berbagai 
kejadian sosial kebudayaan. Kelima, adanya perasaan keterikatan dalam 
kelompok karena hubungan kekerabatan, genealogis, dan ikatan kesadaran 
teritorial di antara mereka. 

Menurut Fredrick Barth, suku bangsa haruslah dilihat sebagai sebuah organisasi 

sosial, karena dengan demikian ciri-ciri yang penting sebagai sebuah kelompok etnis 

akan tampak, yaitu "karakteristik dari pengakuan oleh diri sendiri dan pengakuan 

oleh orang lain".' Pada sisi lainnya kelompok etnis akan memberikan rasa identitas 

sebagai anggota dari komuniti suku bangsa yang sama bagi anggota-anggotanya. 

Orang Minangkabau akan memiliki rasa sebagai orang Minangkabau. Orang Batak 

atau Nias akan memiliki rasa identitas sendiri sebagai orang Batak atau orang Nias. 

Suku bangsa - suku bangsa ini memberikan status secara otomatis kepada 

individu yang terlahir di dalam kelompok suku bangsa itu sendiri (ascribed status). 

Status kesukubangsaan ini akan dipakai dan dijalankan apabila berinteraksi dengan 

dengan individu dari suku bangsa lainnya. Walaupun demikian dalam interaksi 

tersebut masing-masing individu akan melakukan penyesuaian-penyesuaian dan 

Zulyani Hidayah, Ibjd. Hal. xxiii 
Fredrick Barth, 1988. Kelompok Ebiis daji Bata.~ai~tycr, UI Press (Ted.), Jakarta. Hal. I 1 



menggunakan nilai-nilai dan cara bertingkah laku yang dapat dimengerti dan 

dipahami bersama sehingga interaksi dapat berlangsung. Biasanya nilai-nilai, norma- 

norma dan cam bertingkah laku yang dipakai dalam masyarakat yang didominasi oleh 

satu suku bangsa akan lebih menonjol adalah nilai dan norma dan cara bertingkah 

laku dari masyarakat yang lebih dominan. 

Narnun kenyataannya di Buayan dominasi dari sisi jumlah ternyata tidak 

berpengaruh, karena nilai-nilai dan norma kebudayaan yang dipakai adalah 

Minangkabau. Hal ini dapat terjadi karena orang Batak Mandailing sebagai pendatang 

diterima oleh orang Minangkabau sebagai penduduk, yang datang secara damai dan 

diakui keberadaannya dengan memberikan ketua kelompok mereka gelar dcrtmk.6 

Interaksi yang dilakukan oleh warga masyarakat yang berbeda sukubangsa di Buayan 

dituntun oleh serangkaian nilai-nilai, norma-norma, cara berfikir dan bertingkah laku 

yang telah melembaga di dalam kehidupannya, yang telah disosialisasikannya sejak 

dari kecil. Mereka memiliki sistem-sistem pengetahuan yang digunakan untuk 

memahami, bereaksi dan menjadi dasar atau resep bagi perwujudan tingkah laku dan 

melakukan interaksi sosial dengan masyarakatnya. Keseluruhan sistem pengetahuan 

inilah yang disebut oleh Parsudi Suparlan sebagai kebudayaan. Tepatnya, 

keseluruhan sistem pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial 
yang digunakan Gtuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan 
pengalamannya serta menjadi landasan bagi mewujudkan tingkah lakunya. 
Kebudayaan dalam ha1 ini dapat dilihat sebagai "mekanisme kontrol" bagi 
kelakuan dan tindakan-tindakan sosial manusia. Dengan demikian, kebudayaan 
merupakan serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, resepresep, rencana- 
rencana dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif 

Gambaran lengkapnya dapat dilihat pada Bab 3 dan 4 



yang dipunyai manusia., dan yang digunakannya secara selektif dalam 
menghadapi lingkungannya sebagaimana tenvujud dalam tingkah laku dan 
tindakan-tindakannya.' 

Jadi kebudayaan merupakan sumber pengetahuan yang mendasari tingkah laku 

dan berinteraksi di dalam masyarakat. Sistem-sistem pengetahuan tersebut meliputi 

ide-ide, gagasan atau aturan-aturan yang ada di dalam pikiran individu-individu yang 

mencakup nilai-nilai, norma-norma, yaitu mengenai aturan apa yang baik dan yang 

dibolehkan dan yang tidak baik atau yang dilarang di dalam masyarakat. Semuanya 

itu dipelajari di dalam masyarakat. 

Penggunaan kebudayaan oleh pendukungnya dalam kehidupan sehari-hari di 

dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat hanya mungkin terjadi karena 

adanya pranata-pranata sosial dalam masyarakat. Pranata sosial merupakan sistem 

antar hubungan peranan-peranan dan norma-norma yang terwujud sebagai tradisi 

untuk usaha-usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial utarna tertentu, yang 

dirasakan perlunya oleh para warga masyarakat yang bersangkutan (Suparlan, 1986). 

E. Metode Penelitian 

Riset ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu 

pendekatan di dalam penelitian yang menfokuskan kepada prinsipprinsip umum 

yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada di dalam kehidupan 

' Parsudi Suparlan, "Masalah-masalah Sosial dan Ilmu Sosial Dasar, dalarn A. W. Widjaja (ed.), 
1 986. Iiidividu, Kebarga dm Masyarakat, Jakarta: Akademika Pressindo. Hal. 65-66. 



manusia atau yang biasa dikenal dengan pola-pola.8 Oleh karena itu teknik 

pengurnpulan data yang dilakukan adalah observasi atau pengamatan dan wawancara 

yang dilakukan kepada para subjek penelitian, yaitu warga Buayan. Beberapa dari 

informan dipilih untuk dilakukan wawancara mendalam, guna memperoleh data yang 

dibutuhkan. 

Riset dilakukan dimulai dengan adanya pengetahuan awal peneliti tentang 

sebuah desa atau sekarang yang disebut dengan nagari Buayan yang penduduknya 

secara umum terdlri dari dua etnis yang telah lama hidup berdampingan, tanpa adanya 

permasalahan yang berarti. Hal ini menggelitik keingintahuan untuk mengetahui 

secara lebih jauh kenapa ha1 ini bisa te jadi, sedangkan dari media massa diketahui 

banyak daerah-daerah di Indonesia yang mengalami konflik antar etnik setelah 

te rjadinya reformasi. Bahkan pertikaian orang Madura dengan penduduk lokal, sebagai 

contoh, telah terjadi berulangkali di Kalbar sejak tahun 1962 (lihat Kompas, 20/12/2000). 

Sejak 1962 itu, pertikaian yang melibatkan etnis Madura, Melayu, Dayak, dan Tionghoa 

terus berlangsung pada tahun 1963,1968,1972,1977,1979,1983,1996,1997,1999, dm 

2000. Peristiwa yang terjadi di Kalimantan Tengah pada bulan Pebruari 2001 yang lalu 

merupakan contoh tentang betapa rurnitnya persoalan etnis di Indonesia (Abdullah, 

2001:l). 

Kemudian disusunlah proposal penelitian ini pada tahun 2001 yang lalu, pada 

waktu nagari Buayan masih disebut sebagai sebuah desa dan diajukan kepada Lembaga 

Penelitian Universitas Negeri Padang. Sebelum dan setelah penulisan proposal dilakukan 

* Pamdi Suparlan, Penguntar Metode Penelirian Kualitatij 1985. Hal.4. Artikel yang tidak 
dipublikasikan. 



peneliti telah melakukaii kunjungan ke Buayan untuk memyeroleh pengetahuan dan data- 

data awal yang membantu dala~n penulisan dan perbaikan proposal. 

Setelah melalui perbaikan, proposal ini akhirnya didanai melalui dana n~tin UNP, 

dan peuelitian baru dapat dilakukan pada tahun 2003 ini. Kunjungan awal dilakulran, 

sesuai dengan prosedur resmi (penBinisan izin penelitian) sa~npai kepada Kepala Nagari 

Buayan, dan pengenalan peneliti kepada anggota dan'tokol.1-tokoli masyarakat setempat, 

yang dilakukan mulai bulan Maret sampai dengan bulan Ag~stus. Penelitian dilakukan 

denzan jalan mendatang Nagari Buayan berulang kali, tanpa nlenetap di Buayan. Hal ini 

dilakukan karena jarak antara kota Padang dari Biiayan yang tidak teslalu jauh (sekitar 30 

kin) dan dapat ditempuh dala~n waktu sehtar I jam. Hubun~an yang erat pun terjalin 

(rnppoi-0 antara peneliti dengan masyarakat setempat, yang memunglankan untt~k 

meng~mpulkan data melalui wawancara dan wawancara meridalam (indept interview) 

kepada individu dan tokoli-tokoli Buayan yaiig telah diketahui memahamj sejarah 

kedatangan orang Batak Mandailing ke Buayan clan proses integasi yang terjadi. 

Sedangkan pensamatan telah dilakukan sejak dari awal kedatangan ke Buayatl sampai 

akhir penelitian, seperti bagaunana anak-anak bermain yang berasal dal-i dua etnis, atau 

aktivitas pertanian di ladang dan sawah-sawah penduduk. Walaupun secara fisik tnereka 

tidak kelihatan berbeda, na~nun dengan mewawancarai seorang saja dapat diketahui asal 

usul mereka. 

Penelitian berjalan hatnpir selama 6 bulan dengan herulang kali mendatangi 

nagari Buayan. Pada peristiwa khusus seperti waktu - waktu hadoncek dilakukan, 

peneliti bermala~n di Buayan karena h a c i ~ n c ~ k  dilakukan inalarn lia~i. Semalarnan 



peneliti tidaklali tidur ~nelakukan asyik nlnotn (berbincang-bincang) sambil lnengainati 

dan bertanya tentaug hadoncek yang dilanjutkan derlgan bennain domino smpai pagi. 

Pengamatau juga dilakukan deiigan rnendatangi daerah-daerah perladangan dan 

sawall, serta mengunjungi runlah-tuinall penduduk untuk maola, yang juga bermanfaat 

untuk pengu~npulan data. Setelali diketallui tokoh-tokoh yang memahami permasalahan 

penelitiau dengan baik, jatiji khusus dibuat untuk dapat lnelal,ukan wawancara 

mendalan. Wawancara sering dilakukan pada waktu siang dan sore hari dengan santai 

pada waktu-waktu lung  dari tokoll-tokoh tersebut. Pada beberapa kesempatan 

wawancara bahkan juga diselind dengan penainbahall inforniasi d a ~ i  ibu-ibu yang turut 

mendengarkan pada saat dialog berlaogslmg. Ada juga informasi tentang perkelahian 

yang pernah tejadi di antara dua orang yang berasal dari etnik yang berbeda josttu dapat 

dijelaskan secara mendetail oleh seorang ibu, karena anaknya yang terlibat di dalam 

perkelakian itu, dan bagaimana perkelahian itu dapat diselesaikan tanpa terjadi 

permasalahan yang lebih besar. Demikianlah penelitian berjalan sampai semua data yang 

dihutulikan cukup unhik memperoleh jawaban pernasalallan penelitian dan dapat untuk 

menulis laporan. 

Data dari hasil pengamatan dideskripsikan, demikian jusa dengan hasil wawancara 

dan wawancara mendalam. Data-data tertulis yang cukup banyak yang telah terkurnpul 

diklasifikasikan, dikelompokkan dan dilakukan triangulasi, verifikasi +,ata sesuai dengan 

prinsip-prinsip penelitian kualitatif berdasarkan terna-tema dan kejadian-kejadian di 

dalslln masy arakat, seliingga dapat tnenjaw ab pennasalahan yang diajukan. 



BAB II 

NAGARI BUAYAN 

A. Geografis dan Penduduk 

Buayan merupakan bagian dari Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang 

Pariaman, dengan luas wilayah keseluruhan 900 ha. Jarak dengan ibukota kecarnatan, 

Pasar Usang sekitar 3,5 krn, dan jarak dari ibukota kabupaten di Pariaman lebih 

kurang 33 krn. Sedangkan jarak daerah tersebut dari ibu kota propinsi (Padang), 

adalah sekitar 30 km. Desa Buayan membentang sepanjang jalan raya Padang - 

Bukittinggi (Profil Desa Buayan, 200 1 : 2). 

Secara geografis Buayan berbatasan dengan Desa Batang Hilir di sebelah 

utaranya; sebelah timur dengan Desa Pasar Usang; sebelah barat dengan Kayu 

GadangSikabu; dan sebelah selatannya dengan Kampung Apa. Desa Buayan sendiri 

terdiri dari empat dusun, yakni: Titianakar, Simpang, Kampung Tangah, dan Dusun 

Padang Kunyik. Daerah Buayan berada 2 - 4 m di atas permukaan laut, dengan suhu 

rata-rata 28" C, dan curah hujan rata-rata per tahun rata-rata 3.561 mm. 

Buayan pada mulanya adalah daerah ulayat orang-orang Lubuk Alung, yang 

merupakan tanah rawa dan semak belukar. Sekitar abad ke-19 daerah ini dibuka oleh 

orang-orang Mandailing (Tapanuli Selatan) yang berimigrasi ke daerah tersebut. 

Dengan cara manaruko (membuka lahan) setahap demi setahap akhirnya mereka 

berhasil membuka sebuah daerah baru yang kemudian bernama Buayan. 



Jumlah penduduk Buayan pada tahun 2002 adalah 3.456 orang, dengan 

perincian 1.676 orang laki-laki, dan 1.780 orang perempuan. Dari keseluruhan 

penduduk, mayoritas adalah etnis Batak (Mandailing), yang rnencapai 70%, dari 

keseluruhan penduduk, sedangkan sisanya orang Minangkabau (30 %), dari daerah 

Pariaman (20 %) dan Pesisir Selatan (10%) (Arsip Mentis Kec. Batang Anai, 2003). 

Dilihat dari segi usia, penduduk Buayan juga sangat beragam. Tetapi yang 

paling dominan adalah generasi muda usia 15 -30 tahun, yang jumlahnya mencapai 

918 orang, yang berarti angka produktif ke ja  di daerah tersehut cukup tinggi. 

Penduduk Buayan hanya terdiri dari dua etnis, yaitu Batak Mandailing dan 

Minangkabau. Secara lengkap variasi usia penduduk Buayan tersaji dalam tabel 1 

berikut ini. 

Tabel 1 : Keadaan Penduduk Desa Buayan Menurut Kelompok Umur Tahun 2002 
No. 
1. 

4. 1 15 - 19 tahun 200 220 420 1 
2. 
3. 

Kelompok Umur 
0 - 4 tahun 
5 - 9 tahun 
10 - 14 tahun 

5. 1 20 - 24 tahun 
6 .  1 25 - 29 tahun 

Laki-laki 
165 

7. 
8. 

218 
206 

150 
123 

Perempuan 
187 

30 - 34 tahun 
35 - 39 tahun 

195 9. 1 40 - 44 tahun 
10. 
11. 

Jumlah 
382 

192 
208 

143 
142 

12. 
13. 

410 
414 

293 
265 

112 
94 
9 1 

45 - 49 tahun 
50 -. 54 tahun 

15. 
16. 

104 

55 - 59 tahun 
60 - 64 tahun 

92 
116 

10 1 
66 

Sumber: Mentis Kecamatan Batang Anai 2002 

70 - 74 tahun 
75 tahun ke atas 

204 
220 

3 3 
4 8 

99 
65 

2 1 
14 

1.676 

200 
131 

45 
47 

7 8 
95 

3 3 
3 6 

1.780 

54 
5 0 

3.456 



Jika dibandingkan dengan luas geografisnya desa Buayan termasuk kategori 

yang layak huni. Dari 900 ha luas daerah Buayan, lebih kurang sepertiganya (296 m2) 

adalah wilayah pemukiman penduduk Sedangkan sisanya merupakan daerah 

pertanian, perkebunan, dan peternakan (Arsip Mentis Kec. Batang Anai 2002). 

B. Mata Pencaharian Hidup 

Sebagai daerah agraris, maka sebahagian besar penduduk Buayan hidup dari 

usaha pertanian, yakni sekitar 40 % dari total penduduk. Kemudian 30 % lagi beke rja 

sebagai pedagang, 5 % sebagai Pegawai negeri SipiVABRI, 5 % wiraswasta dan 

sisanya sebagai buruh (20%). Tabel 2 memberikan data kuantitatif yang diperlukan. 

Dari sisi etnis, orang Minangkabau lebih banyak yang bake rja sebagai pedagang di 

samping di sektor pertanian. 

Tabel 2: Variasi Mata Pencaharian Hidup Buayan Pada Tahun 2002 
No. 
1. 
2. 
3. 
4. 

Tingkat kesuburan tanah di Buayan juga berbeda-beda yang berimplikasi 

J U M L A H  

terhadap aktivitas penggarapan dan penggunaannya. Paling tidak terdapat dua 

Jenis Pekerjaan 
Petani 
Pedagang 
Wiraswasta 
Buruh 

100 

kategori tanah di Desa Buayan, yakni tanah subur dan tanah sedang (Profil Desa 

5 
20 

Sumber: Arsip Mentis Kec. Batang Anai, 2002 

Buayan, 200 1: 4). 

Jumlah (Dalam %) 
40 
30 

Keterangan 



Tanah-tanah tersebut sebahagian digunakan oleh masyarakat untuk pertanian, 

peladangan, dan perkebunan, di samping sebagai tempat pemukiman. Jenis pertanian 

sawah yang dikerjakan penduduk ada dua macam, yakni sawah yang menggunakan 

sistem irigasi (290 ha), dan yang menggunakan sistem tegalanlpeladangan (203 ha) 

(Profil Desa Buayan, 200 1 : 5). 

Dilihat dari struktur kepemilikan tanah, para petani di Desa Buayan dapat 

diketegorikan sebagai petani kecil dan sedang, karena umumnya mereka hanya 

memiliki areal pertanian seluas 0,l ha sampai 1,5 ha. Mereka yang memiliki areal 

pertanian yang lebih dari 5 ha hanya sekitar 60 orang. Gambaran tentang struktur 

kepemilikan tanah di Buayan tersaji dalam tabel berikut ini. 

Tabel 3: Struktur Ketlemilikan Tanah di Desa Buavan Pada tahun 2002 

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan sejumlah responden di Buayan 

No. 
1 .  

C. Pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarakat Buayan tergolong rendah. Rata-rata mereka 

Luas Kepemilikan Tanah 
0.1-0.5ha 

hanya menamatkan pendidikan dasar. Dari data yang diperoleh 2.074 orang hanya 

menamatkan jenjang Sekolah Dasar (SD), dan 1.037 orang lagi hanya tingkat Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Jumlah penduduk Buayan yang berhasil 

Jumlah (Orang) 
136 

menyelesaiakan pendidikan sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) hanya 

Keterangan 



3 11 orang. Sementara mereka yang berhasil menyelesaikan pendidikan sampai 

tingkat Perguruan Tinggi hingga saat ini baru 34 orang. Berikut gambaran tentang 

tingkst pendidikan masyarakat Buayan dapat dilihat dari tabel di bawah ini. 

Tabel 4 : Tingkat Pendidikan 
pendidikan Jumlah 

I I .  / Sekolah Dasar 1 2.074 I 

1 3. I SLTA 1 311 I 
1 4. ( Perguruan Tinggi I 34 I 
I J u m l a h  1 3.456 I 
Sumber: Arsip Mentis Kec. Batang Anai, 2003 

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat berhubungan erat dengan kondisi 

perekonomian mereka yang masih jauh dari standar kelayakan. Sebagaimana 

dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa sebahagian besar mereka menggantungkan 

hidup dari sehor ekonomi non formal kategori rendah, yakni pertanian, perdagangan, 

dan buruh, yang jumlahnya mencapai 90 %. Hanya 5 % dari penduduk Buayan yang 

bekeja di sektor formal sebagai PNSIABRI, sedangkan sisanya yang 5 % lagi 

Kondisi lain yang kurang menguntungkan terhadap pendidikan masyarakat 

adalah terbatasnya jumlah sekolah yang ada di Buayan. Di sini ini hanya terdapat satu 

Sekolah Dasar Negeri (SDN), sementara Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah dan 

Atas (SLTP dan SMTA) hanya terdapat di ibukota kecamatan (Pasar Usang). Untuk 

melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tingg anak-anak Buayan hams pergi ke 



376 / r(aool - 4 1 (PI 
306- y 

&t; 17 

0 
Pasar Usang atau ke Padang. Meskipun ada satu pondok pesantren di daerah ini yang 

menyelenggarakan pendidikan dari tingkat dasar sampai lanjutan, namun tidak 

banyak anak-anak Buayan yang masuk ke sana. Alasan umum yang diberikan orang 

tua adalah anak-anak mereka kurang meminati pesantren, di samping terbatasnya 

lapangan kerja yang bisa dimasuki nantinya. 

D. Sosial Budaya 

Desa Buayan sekarang didiami oleh dua kelompok etnis, yakni orang-orang 

Batak Mandailing dan orang-orang Minangkabau. Dari populasi penduduk jumlah 

orang-orang keturunan Mandailing adalah dominan, yakni 70 %, dan sisanya 30 % 

lagi orang Minangkabau yang berasal dari Padang Pariaman dan Pesisir Selatan. 

Orang-orang Batak Mandailing yang mulai membuka daerah ini pada awal abad 

19 pada mulanya masih menggunakan referensi adat istiadat dari kebudayaan suku 

bangsa mereka, tennasuk bahasa. Namun setelah te rjadi kontak dan interaksi dengan 

etnis Minangkabau lambat laun kebudayaan mereka mengalami perubahan dan 

dipengaruhi oleh kebudayaan Minangkabau. Terlihat dalam percakapan sehari hari, 

masyarakat yang berasal dari Batak Mandailing tidak lagi menggunakan bahasa 

Mandailing, melainkan bahasa Minangkabau dialek Pariaman dan Pesisir Selatan. 

Menurut informasi yang diperoleh dari beberapa orang informan, anak-anak 

muda Buayan sekarang (generasi ke lima) tidak lagi mengenal tradisi suku bangsa 

asii mereka. Hampir tidak ada lagi di antara mereka yang pandai berbahasa 

Mandailing. Bahkan sebaliknya adat istiadat yang banyak mereka pakai dan gunakan 



dalam kehidupar~ sehari-hari bel-asal dari kebudavaan Minangkabau. Misalnva dalam 

perkaiirinan? tradisi hudoncck9 yang amat poptiler dalam adat perkawinan masyarakat 

Pariaman juga dipraktekkan di Huayan. 

Perkawinan orang Minangkabau dengan orang Balak Mandailing di daerah 

Buayan \>anyak terjadi. Hal ini sudah berlangsung lama, vakni sejak lnulai terjadinya 

kontak antara kedua etnis di Buayan. Oleh sebab itu pada saat ini sukar melnbedakan 

antara orang Minangkabau dan Mandailing - sebagai salah satu kelompok dari 

kelo~npok besar orang Batak, seperti Toba, Karo, Simalungun, Dairi, Pak-Pak dan 

Angkola-Mandailing - di daerah itu (Lihat Hidayah, 1996:42). Apalagi narna marga 

sebagai ciri khas orang Batak tidak la@ dipakai di belakang nama oleh orang-orang 

keturunail Mandailing. 

Di dalam bidang kesenian harnpir tidak dijurnpai l a g  kesenian-kesenian khas 

Batak Mandailing. Anak-anak muda sekarang lebih mengerti kesenian Minangkabau 

dari kesenian Mandailing. Banyak di antara mereka yang pandai memainkan kesenian 

tradisional Minangkabau, seperti dendang dan suling, namun tidak bisa meinainkan 

kesenian asli mereka. 

"enjelasan lengkap terdapat pada Bab IV 



BAB ILI 

BATAK MANDAILDJG DI BUAYAN 

A. Sejarah Kedatangan Orang Mandailing ke Buayan 

Migrasi orang Batak Mandailing dari Tapanuli Selatan mulai berlangsung pada 

awal abad ke 19, tepatnya pada tahun 1815. Pada waktu itu daerah Buayan masih 

merupakan semak belukar yang belum didiami oleh penduduk. Secara status hukum 

adat Minangkabau, Buayan merupakan tanah ulayat orang Lubuk Alung. Disebabkan 

kondisi tanah di daerah itu tidak terlalu baik, karena terdiri dari rawa dan jauh dari 

pemukiman masyarakat Lubuk Alung, maka daerah itu tidak dijadikan sebagai lahan 

garapan pertanian, sampai daerah tersebut dibuka orang Mandailing. 

Alasan kepindahan orang Mandailing dari daerah asalnya karena disebabkan 

faktor geografis dan ekonomis. Sejalan dengan pertarnbahan penduduk maka lahan 

pertanian di daerah asal makin menyempit, sehingga sebahagian dari mereka 

memutuskan untuk mencari tempat baru yang lebih memberi harapan hidup. 

Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke Buayan, karena lahan yang tersedia 

di daerah itu masih cukup luas. Di samping itu letak Buayan juga cukup strategis 

karena dekat dengan Padang yang merupakan kota dagang Belanda yang cukup 

penting pada waktu itu. Hal ini merupakan peluang bagi orang Mandailing untuk 

memasarkan hasil pertaniannya dan mengembangkan sektor perdagangan. 

Orang Mandailing yang datang ke Buayan juga berasal dari mereka yang dulu 

terlibat dalam pembangunan jalan kereta api Padang - Bukittinggi, yang melewati 



daerah antara Pasar Usang dan Lubuk Alung. Hubungan emosional antara orang 

Mandailing dengan Minangkabau di Pasar Usang dan Lubuk Alung sudah terbentuk. 

Salah seorang ulama Mandailing bernama Angku Syekh Duku, adalah orang yang 

menyebarkan agama Islam sampai ke daerah tersebut, bahkan ia memperistri seorang 

wanita yang berasal dari daerah Duku, dekat Lubuk AIung. 

Pada awalnya orang Mandailing datang secara berkelompok, yang masing- 

masingnya dipimpin oleh seorang pemuka mereka. Ada lima kelompok yang berasal 

dari marga yang berbeda, yaitu dari marga Batubara, Harahap, Lubis, Nasution dan 

dari marga Siregar. Sebelum menempati daerah Buayan, kelima kelompok tadi 

diharuskan mengisi adat kepada ninik mamak Nagari Lubuk Alung sebagai pemilik 

dan pewaris sah daerah Buayan. Hal ini sesuai dengan pepatah adat Minangkabau: 

"Di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung". Atau dalam ungkapan lain: "Maha 

dibali muruh dimintak" (mahal dibeli murah diminta). Sesuai dengan ketentuan itu 

maka setelah melalui proses adat, kelima kelompok itu diterima secara adat 

Minangkabau. Dengan kata lain mereka secara resmi diakui masuk ke aiam 

Minangkabau dan pemimpim mereka dilantik sebagai seorang ninik mamak bagi 

kelompoknya, lengkap dengan gelar pusakanya. 

Mengisi adat, sesuai dengan prinsipprinsiu adat Minangkabau, yaitu adat diisi 

iimbago dituang adalah merupakan peristiwa bersejarah yang berlangsung pada bulan 

April tahun 18 19 di nagari Lubuk Alung. Dalam proses alih tanah daerah Buayan, 

orang-orang Mandailing membayar ganti rugi kepada ninik mamak Lubuk AIung 

sebesar 18 gulden, dan diharuskan menyembelih seekor kerbau. Dengan demikian 



mereka secara langsung diterima dan diakui sebagai kumunukun di buwalz lutuik 

(keponakan di bawah lutut), yaitu orang-orang yang datang dan diterima sebagai 

warga, dari ninik mamak nagari Lubuk Alung. 

Setelah inisiasi pengangkatan itu maka kelirna kelompok Batak Mandailing - 

selanjutnya disebut Madailing saja - diberikan gelar htuuk kepada para pemimpin 

kelompok tersebut. Datuak di dalam kekerabatan Minangkabau adalah gelar 

pemimpin kaum kerabat yang merupakan satu clan kecil atau dikenal dengan istilah 

paruik di dalam masyarakat Minangkabau. Untuk kelompuk yang lebih besar adalah 

clun besar, pada orang Minangkabau dikenal dengan istilah suku dan pada orang 

Batak disebut dengan istilah marga. Untuk pemimpin kelompok Batubara diberi gelar 

adat Datuak Rajo Lelo. Pernimpin marga Harahap dianugerahi gelar Datuak Rajo 

Manambin. Dari marga Lubis diberi gelar Dt. Rajo Manih, dari marga Nasution 

diberi gelar Dt. Rajo Mambang; dan untuk pemimpin kelompok marga Siregar diberi 

gelar Dt. Rajo Parurnahan. Dengan demikian anak-anak dan keponakan orang-orang 

Mandailing dimasukkan ke dalam suku atau clun sebagaimana nama suku yang 

mereka terima. 

B. Pola Pemukiman 

Penduduk Buayan mendiami wilayah sepanjang jalan raya Padang - 

Bukittinggi, khususnya antara Pasar Usang dengan Lubuk Alung. Pemukiman mereka 

berjejer di sepanjang jalan, membentang di mas kiri dan kanan jalan, lebih kurang 

sepanjang enam kilometer. Antara rurnah yang satu dengan rurnah Iainnya diselingi 



oleh sawah dan ladang-ladang mereka. Namun tanah-tanah persawahan dan ladang 

lebih banyak terdapat di daerah yang lebih jauh dan jalan yang berada di belakang 

pemukiman mereka. 

Gambaran pola pemukiman orang Mandailing di Buayan sekarang dengan 

waktu pertama kali mereka datang tidak banyak mengalami perubahan, kecuali dalam 

ha1 jumlah rumah, bentuk bangunan serta lahan pertanian. Ketika pertama datang ke 

Buayan, daerah ini masih merupakan semak belukar dengan tanah yang berawa-rawa. 

Tidak ada pendudilk yang membuka ladang atau pertanian di daerah ini. Jalan raya 

yang menghubungkan Lubuk Alung dengan pusat pemerintahan Belanda di kota 

Padang masih merupakan jalan tanah yang masih jauh dan standar kelayakan. 

Orang Mandailing yang datang ke daerah itu pada awal abad ke-19 mulai 

rnanaruko dengan membuka ladang dan mendirikan pemukiman baru. Bentuk rumah 

yang mereka bangun masih amat sederhana, terbuat dari kayu dengan atap rumbia 

atau daun ilalang. Rurnah-rumah tersebut dibuat berkelompok sepanjang jalan sesuai 

dengan lima kelompok mereka.. 

Orang Minangkabau yang berasal dari daerah Padang Pariaman dan Pesisir 

Selatan yang datang kemudian tidak mendirikan pemukiman sendiri yang terpisah 

dari pemukiman orang Mandailing. Rumah-rwnah yang mereka bangun menyatu 

dengan pemukinan orang Mandailing yang sudah ada sebelumnya. Demikian juga 

dengan ladang-ladang dan sawah-sawah yang mereka buka juga berdampingan 

dengan ladang-ladang dan tanah-tanah persawahan orang Mandailing. Sama dengan 

orang Mandailing, orang Minangkabau yang datang kemudian juga melakukan proses 



manaruko, untuk membuka daerah baru tersebut. Tetapi bedanya mereka datang ke 

Buayan tidak melakukan proses inisiasi atau n~engisr adat, sebagaimana yang 

dilakukan kepada orang Mandailing. Kedatangan mereka cukup dengan melapor 

kepada para ninik mamak Lubuk Alung, untuk menjadi kumanakan di bawah lufuik, 

karena orang Minangkabau yang datang juga telah mempunyai suku tersendiri. 



BAB IV 

INTEGRASI ETNIS BATAK MANDATLING DAN MTNANGKABAU 

A. Interaksi Sosial 

Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa sejak awal telah terjalin 

hubungan yang baik antara orang Mandailing dan Minangkabau. Kedua etnis yang 

berbeda latar belakang kebudayaan itu dapat hidup berdampingan di Buayan. Konflik 

dan pertentangan antara kedua kelompok jarang te qadi hingga sekarang. Konflik 

yang terjadi antara dua individu yang berbeda suku bangsa tidak pernah meluas 

menjadi kontlik antar kelompok. Mereka memiliki mekanisme resolusi konflik 

dengan jalan musyawarah. Kasus-kasus penyebab konflik juga direduksi, sehingga 

kalaupun te rjadi konflik dapat dengan mudah dicarikan penyelesaiannya. 

Sekalipun etnis Batak keturunan Mandailing dominan di Buayan, namun 

mereka menyadari eksistensinya sebagai pendatang. Oleh sebab itu sejak awal 

mereka mencoba menjalin hubungan yang baik dengan orang Minangkabau yang 

datang kemudian. Prinsip hidup orang Minangkabay dimana bumi dzpijak disana 

langit dijunjung, juga mereka pahami sepenuhnya dan direalisasikan pada berbagai 

aspek kehidupan. Adaptasi dan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan orang 

Mandailing di Buayan hingga saat ini, yang memperlihatkan hubungan yang baik 

dengan orang Minangkabau di daerah itu. Di bawah ini dideskripsikan berbagai 

aktivitas yang memperlihatkan integrasi di antara kedua suku bangsa. 



1. Aktivitas sehari-hari 

Aktivitas-aktivitas bersama dalam bentuk kejasama seringkali 

dilakukan oleh orang Mandailing dan Minangkabau, baik yang berhubungan 

dengan pertanian, agama, maupun dalam pembangunan desa. Dalam aktivitas 

pertanian dikenal adanya sistem julo-julo, yakni mengerjakan sawah bersama- 

sama (gotong royong) secara bergiliran dalam suatu kelompok terbatas. 

Pengaturan air sawah pun dilakukan secara bersama, misalnya mambuka tali 

banda, yakni proses memperlancar aliran ke sawah-sawah milik petani. 

Pembangunan tempat tinggal (rumah) juga sering dilakukan bersama- 

sama dengan sistem julo-julo. Tidak peduli apakah orang yang akan 

membangun rurnah itu berasal dari etnis Mandailing atau Minangkabau. 

Demikian juga dalam persiapan dan pelaksanaan perayaan hari-hari besar 

agama Islam dan hari-hari besar nasional juga melibatkan hampir seluruh 

masyarakat Buayan. 

2. Identitas Etnis 

Setiap suku bangsa atau kelompok etnis dapat dibedakan dari kelompok 

etnis, adalah dengan jalan melihat ciri-ciri kesukubangsaannya. Bahasa sering 

menjadi ciri utama dan pembeda dari satu kelompok etnis dengan kelompok 

etnis lainnya. Bahasa yang menjadi identitas kesukubangsaan yang utama, 

sebagaimana banyak dinyatakan oleh para ahli, seperti oleh Matullada yang 

dikutip pada halaman 6 di atas. Walaupun demikian perasaan kesukuan atau 



pengakuan kepada diri sendiri dan kelompok juga menjadi poin yang penting. 

Masalah yang terakhir ini walaupun abstrak, karena hanya ada di dalam 

sistem pengatahuan pemiliknya, namun dapat juga dilihat dari identitas luar 

yang dapat diketahui orang lain. Sebagai contoh, orang Mandailing akan 

berkurang ke-Mandailing-annya kalau ia tidak mengetahui bahasa 

Mandailing, jika kita mengikuti konsepsi di atas, atau sama sekali tidak lagi 

disosialisasikan ke dalam sistem-sistem pengetahuan kesukubangsaan atau 

adat istiadat tradisional Mandailing itu sendiri. Hal inilah yang terjadi pada 

generasi muda Mandailing di Buayan. Walaupun mereka mengetahui asal 

usulnya, namun mereka sudah disosialisasikan dengan simbol-simbol 

kebudayaan Minangkabau, seperti yang dijelaskan di bawah ini. 

a. Bahasa 

Bahasa sebagai simbol identitas kesukubangsaannya tidak lagi 

ditonjolkan oleh orang-orang Mandailing di Buayan. Dalam pergaulan 

sehari-hari dengan orang Minangkabau mereka menggunakan bahasa 

Minangkabau dengan diaIek Pesisir Selatan atau Pariaman sebagaimana 

yang dipakai di daerah Padang Pariarnan pada umumnya. Bahkan sejak 

generasi keempat bahasa Mandailing hampir tidak lagi dikenal oleh 

generasi muda Buayan. Generasi muda Mandailing di Buayan sudah mulai 

disosialisasikan dan menggunakan bahasa yang sama dengan generasi 

muda yang berasal dari Minangkabau. Salah satu unsur penting dari 



kebudayaan Madailing sudah hilang dari sistem pengetahuan ~nereka dan 

digantikan oleh masuknya unsur kebudayaan Minangkabau. 

b. Marga 

Adaptasi pertama yang terlihat dari orang Mandailing yang 

inereduksi identitas kesukubangsaannya adalah penghilangan nama unarga. 

Marga yang menjadi simbol kesukubangsaan dan nama dari kerabat tidak 

dipasang di belakang nama anak-anak merelia yang lahir kemudian, 

khususnya sejak generasi ketiga. Di samping itu tidak ada satupun 

organisasi masyarakat yang berlatarbelakan~ suku atau marga, kecuali 

organisasi-organisasi atas dasar teritorial seperti dusun. Manariknya lagi 

orang Mandailing dan Minangkabai~ dari Buayan justru membuat 

organisasi lintas suku di luar daerahnya, seperti di Batam yang pada saat 

sekarang ini terdapat persatuan orang-orang Buayan. 

3. Badoncek: Sebuah Cerminan Integrasi Sosial Rudaya 

Masyarakat Pariaman termasuk Masyarakat yang unik di dalam 

lingkungan masyarakat Minangkabau vang matrilineal. Salah satu keunikan 

tersebut dapat dilihat di da la~n adat istiadat perkawinan. Di dalam adat 

perkawinan di daerah Pariaman yang paling ~nenonjol adalah adanya 

pemberian uang dari pihak ~ne~npelai  perempuan kepada lnempelai laki-laki 

vang dikenal dengan uilrlg j~rpzrik (uang jemputan). Di daerah Pariaman bagian 



utara ~cnng jclpurk ini lebih populer dengan sebutan ziu11g hrlnng, sedanckan - di 

daerah Pariainan bagian selatan hanya disebut uurzg Iupuik saja. Perbedaannya 

ialah kalau uang jemputan, adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pihak 

keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki dikembalikan lagi 

kepada mempelai perempuan dalam bentuk lain, seperti perhiasan emas dan 

pakaian yang harganya berjuinlah lebih besar dari uang jemputan tadi. 

Sedangkan uang hilang, sej uinlah uang yang diberikan pihak keluarga 

perelnpuan kepada keluarga laki-laki tidak dikembalikan la@ (R~vai, 19935). 

Berapapun besarnya uang hilang dan uang jelnputan yang harus 

diberikan dari pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki 

sebelum akad nikah dilangsungkan biasanya dapat dipenuhi. Ada jalan untuk 

memperoleh sejumlah uang yang dibituhkan yang dalam terminologi 

masyarakat Pariaman dikenal dengan istilah bac/oi?cek Inti acara btrr/onc.ck 

adalah mengumpulkan dana bantuan dari seluruh anggota kaum kerabat secara 

kekeluargaan. 

Bu(lor7cek yang sudah mentradisi pada masyarakat Pariaman ini juga 

berkembang di daerah Buayan. Bedanya di Buayan hcrt'oncck dikoordinir 

pada tingkat RT dan RW dan diperluas untuk seluruh nagari Buayan. Artiny a 

keluarga manapun yang melaksanakan perkawinan akan dihadiri oleh setiap 

kepala keluarga dan mereka memberikan sumbangan sesuai dengan 

kelnampuan mereka masing-masing. Jadi tidak lagi sekedar kewajiban kerabat 



dari calon mempelai perempuan, tetapi menjadi kewajiban warga nagari 

secara keseluruhan. 

Upacara badoncek pada dasamya dapat dibagi pada tiga bagian, yaitu; 

tahap persiapan, kegiatan inti dan tahap penutupan. Tahap persiapan 

dilakukan satu minggu sebelum budoncek dilakukan. Dalam tahap ini 

dibentuk suatu panitia yang terdiri atas beberapa orang dengan tugas 

mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan menjelang pernikahan, seperti 

mengundang anggota masyarakat dan memasang tenda. Sekaligus ini juga 

merupakan persiapan pernikahan. 

Pada malam pernikahan, mulai jam 20.00 WIB acara badoncek sebagai 

kegiatan inti dilaksanakan. Panitia yang telah dibentuk mengambil posisi pada 

bagian depan rurnah sebelah kanan. Jumlah mereka biasanya lima orang 

dengan pembagian kerja satu orang memegang alat pengeras suara untuk 

mengurnurnkan besarnya jurnlah sumbangan tamu yang datang. Seorang lagi 

bertugas mencatat pada sebuah buku nama dan jumlah sumbangan yang 

diberikan. Seorang mencatat nama penyumbang dan besarnya jumlah uang 

sumbangan yang diberikan. Sedangkan dua orang lagi berhadapan dengan 

pemegang mikrofon, bertugas menyusun dan menjumlahkan uang yang sudah 

di kumpulkan. 

Dari hasil pengamatan terlihat bahwa bahagian terbesar dari tamu yang 

datang tidak ada yang makan, sekalipun sudah dipersilahkan oleh tuan rumah 

dan penerima tamu. Umurnnya para tamu menduduki kursi yang telah 



disediakan sambil berbincang-bincang dan beberapa saat kemudian pulang ke 

rumah masing-masing setelah berpamitan kepada tuan rumah. Sebagian tamu 

langsung pamit kepada tuan rumah setelah menyerahkan sejumlah uang 

sumbangan. Acara hadoncek biasanya ditutup oleh panitia jika merasa tidak 

ada lagi tamu yang akan hadir. 

B. Sistem Kekerabatan 

Tidak cukup dengan beragam bentuk interaksi seperti di atas, orang Mandailing 

melakukan adaptasi sistem kekerabatannya. Sistem patrilineal yang menjadi adat 

turun temurun secara lambat laun dsesuaikan dengan sistem matrilineal 

Minangkabau, yang terlihat dari adat istiadat perkawinan antara orang Mandailing 

dengan orang Minangkabau dengan lebih banyak memakai adat khas Pariaman, serta 

pola menetap yang matrilokal setelah perkawinan. 

Pada awal kedatangan mereka ke Buayan, orang Mandailing masih 

mempertahankan adat istiadat tradisional mereka termasuk di dalam sistem 

kekerabatan. Namun setelah terjadi percampuran dengan masyarakat Minangkabau 

maka lambat laun sistem kekerabatan yang mereka pakai mengalami perubahan. 

Bahkan pada akhirnya sistem kekerabatan mereka yang patrilineal berubah menjadi 

sistem matrilineal sebagaimana yang dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. 

Dengan demikian secara kebudayaan terjadi proses asimilasi unsur kebudayaan di 

antara orang-orang Mandailing dengan orang-orang Minangkabau di Buayan. 



Sejalan dengan proses waktu orang Mandailing juga melakukan proses adaptasi 

atau penyesuaian-penyesuaian ke dalam adat istiadat Minangkabau. Sampai dengan 

generasi ketiga, ciri-ciri khas unsur kebudayaan Mandailing yang menarik garis 

keturunan secara patrilineal dan pola menetap setelah kawin yang patrilokal masih 

terlihat secara jelas jika terjadi perkawinan. Jika terjadi perkawinan sesama orang 

keturunan Mandailing maka yang dipakai adalah adat istiadat Mandailing. Demikian 

juga jika mempelai prianya berasal dari etnis Mandailing dan mempelai wanitanya 

dari Minanghbau juga digunakan adat istiadat Mandailing. Dalam ha1 ini pihak laki- 

laki dijawibkan untuk menyiapkan segala keperluan perkawinan, serta mempelai 

perempuan diharuskan tinggal di rumah pihak laki-laki, atau yang disebut juga pola 

menetap patrilokal. 

Namun lambat laun sistem penarikan garis keturunan patrilineal Mandailing 

muIai bergeser ke sistem matrilineal Minangkabau. Mulai dari generasi ketiga 

perkawinan yang tejadi antara orang-orang yang berbeda etnis di Buayan lebih 

banyak menggunakan adat istiadat khas Pariaman, sehingga dikenal pula sistem 

bajapuik, sebagaimana yang dijelaskan di atas. Dalam sistem ini mempelai wanita 

diharuskan untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak Iaki-laki, tidak peduli 

apakah pennpuannya berasal dari etnis Minangkabau atau berasal dari etnis 

Mandailing. Bahkan adat menetap setelah menikah sudah menggunakan sistem 

matrilokal, dimana mempelai laki-laki tinggal di rumah kerabat perempuan. 

Sekalipun telah terjadi proses asimilasi unsur kebudayaan Mandailing dan 

Minangkabau di daerah Buayan, namun terdapat sedikit perbedaan dalam sistem 



peiiarika~\ garis keturunan matrilineal ?an? herkenihang di daerah tersebut jika 

dibandin~kan dengan daerah-daerah lainnya di Minangkabau. Perbedaann~la adalah 

dalam sistetn pewarisan gelar dan harta pusaka (snko alau pz.~.vako). Jika di dalam 

~nasyarakat Minangkabau pada uinumnya gelar dan harta pusaka diivariskan kepada 

kenienakan. Maka di Buayan .strko atau l?usc!Xo diwariskan kepada anak laki-laki. 

Dengan deln~kian gelar-gelar adat vang bersifat turun telnurun jatuh kepada anak. 

Peivarisan selar adat seperti ini mengikuti pola vang telah herla-jan di daerali Padang 

Par~alnan pada uniumnya, seperti gela: Bagindo, Marah atau Sidi, yang diwariskan 

kepada anak laki-laki. Demikian juga harta pirsaka tinggi, sehingga ke~nenakan tidak 

~nendapat apapun sec.ara adat istiadat. Seandainya satu keluarga tidak lnemiliki anak 

laki-lab, maka pusaka dialihkaii ke pil~ak kaum laki-laki. 

Terserapnya unsur kebudayaan dan adat istiadat Mandailing lie dala~n 

kebudayaan Minangkabau disebabkan oleh beberapa faktor. I'errai~~cr, terjadinya 

perkawinan cainpur (eksogaini marga / suku) antara orang Minangkabau dengan 

orang Mandailing di daerah Buayan. Perkawinan antar etriis ini sering terjadi setelah 

inasilknya orang Minanskabau dari Pesisir Selatan dan daerah Pariaman lie Buajran. 

Eksogaini rnarga ; suku ini niakin mereduksi unsur-unsur hebudayaan Mandailing. 

Kedzit~, masyarakat Buavan yang berasal dari etnis Mandailing tidak lagi 

inengenal dan memahami unsur kebudayaan suku hangsa aclinya, karena umuinnya 

mereka yang berdo~nisili di Buayan sekarang ini merilpakan generasi keempat dan 

kelima. yang niengalarni proses sosialisasi di Ruayan lidak lagi kepada unsur-unsur 

kebudayaan tradisioiial Mandailing, tetapi sesuai dengan perkembangan yang 



berlangsung di Buayan, mereka lebih banyak menerima sosialisasi unsur-unsur 

kebudayaan Minangkabau, sehingga mereduksi unsur-unsur kebudayaan Mandailing 

yang berlangsung secara bertahap. 

C. Faktor - faktor yang Menyebabkan dan Memperkuat lntegrasi di Buayan 

Di sebahagian wilayah di Indonesia integrasi antar kelompok yang berbeda latar 

belakang etnis sukar dilakukan. Bahkan hubungan di antara kelompok-kelompok 

tersebut cenderung mengandung potensi konflik di dalamnya. Kalaupun kelompok- 

kelompok yang berbeda tersebut dapat hidup berdampingan mereka cenderung 

mempertahankan kebudayaan aslinya sehingga proses akulturasi dan asimilasi 

kebuadayaan jarang terjadi. 

Sebaliknya malah terjadi di daerah Buayan, proses integrasi sosial antara orang 

Mandailing dan Minangkabau dapat berlangsung dengan baik. Proses tersebut tidak 

memakan waktu yang panjang dan tidak pula melalui serangkaian konflik. Sejak awal 

abad ke-20, orang Mandailing dan orang Minangkabau telah dapat hidup 

berdampingan di Buayan. Bahkan integrasi tersebut juga terjadi di dalam unsur-unsur 

kebudayaan suku bangsa, dimana tradisi asli etnis Mandailing digantikan unsur-unsur 

kebudayaan Minangkabau, sehingga unsur-unsur adat kebiasan Mandailing hampir 

tidak lagi ditemui. 

Hasil temuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa terjadinya proses 

integrasi yang baik antara orang-orang Mandai l ing dan Minangkabau disebabkan oleh 



beberapa faktor. Yertama, kemampuan adaptasi orang Batak Mandailing yang cukup 

tinggi, sehingga di dalam waktu yang relatif singkat mereka dapat melakukan 

penyesuaian-penyesuaian ke dalam berbagai aspek kehidupan dan unsur-unsur 

kebudayaan Minangkabau. Sejak awal kedatangannya orang Mandailing sudah 

menyadari posisinya sebagai kaum pendatang. Oleh sebab itu ketika membuka 

pemukiman baru mereka melakukan proses mengzsi adat kepada orang-orang 

Minangkabau. Kernudian ketika tejadi kontak dengan orang Minangkabau yang 

berasal dari Pariaman dan Pesisir Selatan, mereka berusaha menyesuaikan diri dengan 

menerima dan memakai adat istiadat orang Minangkabau. Proses penyesuaian itu 

berlangsung secara terus menerus sehingga unsur-unsur kebudayaan tradisional 

mereka mulai hilang dan digantikan unsur-unsur kebudayaan Minangkabau. 

Kedua, faktor yang juga memudahkan proses integrasi sosial adalah sikap 

toleransi orang Minangkabau di Buayan itu sendiri. Suku bangsa Minangkabau sejak 

lama dikenal sebagai masyarakat yang toleran dan mudah menyesuaikan diri dengan 

orang-orang yang berbeda latar belakang etnis dan budaya. Hal ini sesuai dengan 

prinsip hidup orang Minangkabau, dimana burni dipijak disitu langit dijunjung. 

Prinsip hidup inilah yang juga menyebabkan keberhasilan orang Minangkabau di 

perantauan. Watak seperti ini yang juga menyebabkan mereka dapat menerima 

kehadiran orang-orang Mandailing di Buayan, sehingga terjadi integrasi yang baik di 

antara kedua etnis yang berbeda tersebut. Sikap terbuka dan toleran punya andil besar 

terciptanya sebuah integrasi sosial di desa Buayan. 



Konilik antara etnis Mandailing dan Minangkabau di Buayan yang jarang 

terjadi disebabkan karena adanya toleransi yang tingg antara kedua kelornpok yang 

berbeda suku bangsa. Perkelaliian yang terjadi antar anggota masyarakat dapat segera 

diselesaikan melalui lembaga adat yang ada di Buayan sehingga tidak meluas. 

Keinudian kasus-kasus vang menyangkut lahan pertanian juga dapat diselesaikan 

secara kekeluargaan, misalnya pengrusakan lahan oleh ternak, maka pelnilik temak 

diwajibkan mengganti rugi kepada petani van3 dirugikan. Guna menghindari hal-ha1 

seperti itu, biasanya petani dan pemilik lahan memancangi tanah pertanian mereka 

dengan kertas mera!~ sebagai tanda bahwa tempat itu dilarang untuk diinasuki. 

Ketigu, faktor agama inenjadi penentu keberhasilan integasi vang penting di 

Ruayan. Seluruh orang Mandailing yang berinigrasi ke Ruayan beragama Islain. 

Dernikian juga dengan orang Minangkabau dilnana agarna lslamlah yang 

meinbedakannya dari tnasyarakat lnatrilineal lainnya. Kesamaan agalna ini 

lnempercepat proses integrasi dengan orang-orang Minangkabau yang juga datang ke 

daerah itu, sebab secara tradisional etnis Minangkabau adalah penganut agama Islam, 

sebagailnana tergambar di dalaln iingkapan adat; adat basandi syarak, syarak basandi 

Kitabullah. Jika dilihat kepada desa tetangga ~nereka di daerah Pasar Usang sebagai 

perbandingan, lnenurut infonnan, yang sebagiai~ penduduknva terdiri dari etnis Nias, 

sainpai saat ini integrasi sosial seperti di Ruayan tidak dapat terjadi, karena mayoritas 

orang Nias beragama Kristen. 

Ketiga faktor yang dijelaskan di atas salnpai saat ini mampu menjadi perekat 

anatara orang Mandailing den~an  orang Minangkabau 1-ang berada di Buayan. 



Kemungkinan munculnya konflik di masa depan adalah relatif kecil, sebab generasi 

muda yang mendiami Buayan sekarang tidak lagi memperlihatkan identitas 

kesukubangsaannya. Bahkan mereka yang merupakan keturunan etnis Mandailing 

hampir tidak lagi mengenal adat istiadat dari kebudayaan suku bangsa asli mereka. 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Proses integrasi yang tejadi antara orang Mandailing dengan orang 

Minangkabau di Buayan sudah berlangsung sejak awal abad ke-19. Sekalipun kedua 

kelompok etnis berbeda kebudayaan, namun dalam tahap awal tejadinya kontak 

mereka dapat hidup berdampingan. Dalam perjalanan waktu berikritnya, orang 

Mandailing mampu melakukan adaptasi unsur-unsur kebudayaan Minangkabau, 

sehingga rnakin memperkuat integrasi di antara kedua kelompok. 

Integrasi antara orang Mandailing dengan orang Minangkabau di Buayan dapat 

terlihat di dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama dalam hubungan-hubungan 

sosial yang berlangsung di dalam masyarakat. Orang Buayan yang berbeda suku 

bangsa melakukan berbagai bentuk kejasarna, baik di bidang ekonomi, sosial 

budaya, maupun dalam melaksanakan pembangunan fisik. Aktivitas yang dilakukan 

masyarakat di bidang pertanian dan pembangunan fisik lebih banyak dalam bentuk 

resiprositas yang dilakukan secara seimbang. Oleh sebab itu banyak aktivitas 

pertanian yanng dilakukan secara bersama-sama secara bergiliran. Demikian juga 

dalam ha1 pembangunan fisik, seperti pembangunan rumah, membuat jalan atau 

memperbaiki saluran irigasi. 

Selain dari adat istiadat dan kehidupan sehari-hari, juga terdapat dalam 

penggunaan bahasa serta perubahan dari sistern kekerabatannya, dari penarikan garis 



keturunan yang sistem patrilineal ke matrilineal. Demikian juga dengan pola menetap 

setelah menikah, dari patrilokal ke matrilokal. Sehingga sejak generasi ketiga, orang- 

orang keturunan Mandailing hampir tidak lag  mengenal kebudayaan tradisional suku 

bangsanya. 

Konflik hampir tidak pernah dijumpai di dalam masyarakat sehingga tidak 

memperlemah integrasi sosial yang sudah dibentuk sejak awal. Mekanisme 

penyelesaian konflik antar warga di antara etnis diselesaikan secara musyawarah 

sehingga tidak berkembang ke dalam masyarakat. Kemampuan adaptasi yang baik 

dari orang Mandailing dan ditambah lagi dengan sikap toleransi etnis Minangkabau 

yang cukup tinggi mempercepat integrasi di antara kedua kelompok. Kemudian faktor 

agama menjadi komponen yang paling penting dalam memperkuat integrasi. Kedua 

etnis adalah penganut agama Islam, sehingga integrasi lebih mudah dilakukan. 

Terjadinya asimilasi dan adisi unsur-unsur kebudayaan Minangkabau ke 

kebudayaan Batak Mandailing yang berdampak positif terhadap kehidupan 

masyarakat. Orang Mandailing dapat mereduksi dan menghilangkan identitas 

kemandailingannya sehingga integrasi masyarakat mudah dicapai. Integrasi unsur- 

unsur kebudayaan yang terjadi adalah dengan hilangnya beberapa unsur kebudayaan 

Mandailing dan digantikan oleh unsur-unsur kebudayaan suku bangsa Minangkabau. 

Proses ini dapat berlangsung karena orang Mandailing yang datang ke daerah 

kebudayaan Minangkabau (culture are) di Buayan, dan mereka mensosialisasikan 

unsur-unsur kebudayaan Minangkabau tersebut secara bertahap, ke dalam sistem 

pengetahuan para pendukungnya. 



B. Saran 

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan diajukan beberapa saran sebagai 

berikut. 

1. Integrasi sosial yang sudah terbentuk sejak lama antara etnis Batak 

Mandailing dengan etnis Minangkabau di Buayan perlu terus dipertahankan, 

baik pada masa sekarang maupun pada masa datang. 

2. Proses-proses integrasi sosial yang dilakukan orang Batak Mandailing dan 

Minangkabau di Buayan dapat menjadi contoh dan model bagi masyarakat 

lain di Indonesia yang juga memiliki keberagaman etnis. 

3. Bagi para pengambil kebijakan perlu dipikirkan langkah-langkah yang lebih 

strategis di masa mendatang untuk mempertahankan dan memperkuat 

integrasi yang sudah terbentuk di desa Buayan, terutama dalam situasi bangsa 

yang sekarang yang rawan disintegrasi. 

4. Bagi para peneliti berikutnya dapat melakukan studi lebih lanjut terutama 

mengukur derajat integrasi tersebut secara kuantitatif, sehingga gambaran 

tentang masyarakat Buayan yang berbeda etnis semakin jelas dan 

komprehensif. 
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