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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan peran modal sosial di organisasi IKM sebagai
senjata jitu untuk menguatkan sendi perekonomian para anggota. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian kualitatif melalui studi kasus pada organisasi IKM. Teknik pengumpulan
datanya menggunakan triangulasi berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada
analisis datanya menggunakan model miles and huberman. Hasil yang telah peneliti dapatkan
adalah modal sosial terbentuk dari hadirnya beberapa unsur modal sosial yang tercipta
melalui hubungan antar anggota, Hal ini terbukti dengan adannya hubungan melalui ikatan
keluarga,norma yang disepakati antar anggota dan warisan leluhur sebagai penguat ikatan
organisasi IKM. Peran modal sosial antar anggota IKM dalam menjadi penguat sendi
perekonomian terlihat dalam hal 1) tanggung jawab para anggota pada kegiatan sosial yang
diselenggarakan, (2) Pembagian kerja secara adil, (3) Saling menolong disaat yang lain
kesusahan, (4) Ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan , (5) Hubungan pertemanan
untuk memperkokoh ikatan organisasi, (6) Saling bertukar pikiran disaat rapat, (7) Disiplin
disaat ada kegiatan organisasi, (8) Kepedulian pada keluarga anggota, (9) Tidak berat tangan
disaat melakukan pekerjaan organisasi, (10) Saling membantu, Peran modal sosial ini sangat
membantu perekonomian para anggota IKM untuk tetap bertahan di tengah gempuran wabah
Covid-19 yang semakin ketat dan menglobal. Penelitian ini menjadi rekomendasi kepada
organisasi sosial kemasyarakatan lainnya untuk tetap memelihara dan mempertahankan
modal sosial yang sudah terbentuk di antara para anggota organisasi IKM.
Kata kunci: modal sosial,organisasi,ikatan kekerabatan

BAB 1. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Sejarah mencatat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di
dunia. Kepulauan Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas
sampai Pulau Rote, menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
https://kkp.go.id. pada tahun 2017 Indonesia memiliki 17.508 buah pulau. Faktor
geografis tersebut mempengaruhi banyaknya keragaman suku bangsa yang ada di
Indonesia. Menurut Sensus Badan Pusat Statistik https://www.bps.go.id, Indonesia
memiliki 1.340 suku bangsa. Salah satu suku yang terkenal dan melegenda yang dimiliki
negara Indonesia ialah suku Minangkabau yang terletak di Provinsi Sumatera Barat.
Suku Minangkabau adalah salah satu suku yang terbentuk dari tatanan
masyarakat teratur dibawah hukum adat yang tunduk dan taat pada nilai-nilai budaya
yang berasal dari nenek moyang mereka. Pendapat ini diperkuat oleh Rusli (2005) yang
menjelaskan bahwa suku Minangkabau cukup memiliki paternalistik, loyal terhadap
budaya dan juga memiliki aspek sosial yang terjalin erat. Tradisi merantau erat kaitannya
dengan masyarakat suku minangkabau yang dimana masyarakat Suku Minangkabau
banyak merantau keseluruh Indonesia salah satunya di Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir (PALI). Suku Minangkabau banyak menghidupkan sendi sendi
perekonomian melalui modal sosial yang tertanam dalam organisasi Ikatan Keluarga
Minang PALI.
Ikatan keluarga Minang sendiri dapat menunjukkan bahwa kekerabatan
masyarakat Minangkabau di Kabupaten PALI cukuplah kuat karena para anggota
memiliki rasa solidaritas dan rasa kekeluargaan yang sangat kokoh. hal itu ditunjukkan
dengan banyak nya jumlah Pengusaha Rumah makan Padang dan pedagang pedagang
masyarakat minang di pasar kalangan di daerah Kabupaten PALI. Hal ini dapat
membuktikan bahwa modal sosial suku Minangkabau di tanah perantauan cukuplah
terjaga nilai-nilainya. Sehingga kajian ini memiliki elemen yang sangat atraktif untuk
diteliti bagaimana Modal Sosial Suku Minangkabau yang merupakan warisan nenek
moyang dapat menjadi batu loncatan perekonomian bagi masyarakat Minangkabau yang
merantau di Kabupaten PALI terutama pada mereka yang sedang merintis usaha seperti
berjualan baju, tukang pangkas rambut dan yang paling terkenal adalah menjadi
pengusaha rumah makan Padang di Kabupaten PALI.
Di Kabupaten PALI sendiri sudah berdiri wadah organisasi Bagi para suku
Minangkabau dari perantauan atau yang bisa kita sebut juga Ikatan Keluarga Minang
(IKM) yang sudah berdiri sejak tahun 1996 yang bertujuan untuk menjaga nilai nilai
sosial budaya warisan nenek moyang.
Ikatan Keluarga Minang cabang PALI sendiri adalah suatu organisasi yang
berbasis kegiatan sosial budaya, organisasi ini terdiri dari kumpulan suku minang yang
dibentuk oleh para perantau yang berasal dari Sumatra Barat, yang bersiteguh untuk
dapat bertahan hidup didaerah perantau dan diharapkan dapat menjadi seutas tali
silahturami yang erat ataupun sebagai organisasi penguat ekonomi bagi suku minang.
Organisasi IKM telah mengeluarkan strategi dan kebijakan preventif untuk
semua anggota sebagai upaya meminimalisasi resiko penurunan perekonomian pada
masa pandemi Covid-19. Organisasi IKM mengeluarkan
solusi seperti arisan
bulanan,membagikan qurban kepada anggota yang tidak mampu dan Saling Mendukung
disaat ada Anggota yang terkena musibah pada masa pandemi covid-19 melalui

dukungan sosial maupun material sebagai penguat modal sosial organisasi IKM.
Strategi kebijakan ini dilakukan untuk setiap anggota agar tetap dapat
mempertahankan modal sosial secara optimal dalam menjalankan kebijakan tersebut
dengan memperhitungkan berbagai skenario
Covid-19
termasuk
budaya
organisasi.Membangun budaya organisasi IKM yang tangguh dan relevan dengan
kondisi saat ini merupakan salah satu cara yang
paling
efektif
untuk
bisa
menyesuaikan
dengan
perkembangan
kondisi pandemi sehingga organisasi
memiliki kemampuan yang cukup. Harapannya tetap berjalan dengan baik dan
mampu bertahan pada masa pandemi covid-19
Berkaca dari apa yang sudah diuraikan diatas peneliti sangat terpikat mengangkat
penelitian ini dengan judul Modal sosial ikatan keluarga minang sebagai penguat
ekonomi pada masa pandemi covid-19

2.1. RUMUSAN MASALAH
Berkenaan dengan hal-hal yang telah peneliti gambarkan sebelumnya, ditemukan
pokok permasalahan yang berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Oleh
karena itu peneliti mengangkat rumusan masalah yaitu: Bagaimana modal sosial ikatan
keluarga minang dapat menjadi penguat sendi sendi perekonomian para anggotanya di
Kabupaten PALI pada masa pandemi?

3.1. TUJUAN PENELITIAN
Dari penjabaran di atas tujuan dari penelitian kami adalah menguatkan dan
mensolidasikan ekonomi suku minangkabau di tanah rantau dengan mendayagunakan
modal sosial ikatan keluarga minang.

4.1. MANFAAT PENELITIAN
1.4.1 Manfaat Teoritis
a Memberikan kontribusi terhadap berkembangnya ilmu ilmu sosial humaniora khusus
nya di bidang sosiologi antropologi terutama bahasan mengenai modal sosial ikatan
keluarga minang.
b Dapat dipakai sebagai acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian sejenis untuk
tahap selanjutnya atau dijadikan informasi ilmiah bagi kepentingan ilmu pengetahuan
yang diharapkan dapat membantu khasanah ilmu pengetahuan khusus nya pada bidang
sosiologi antropologi.

1.4.2 Manfaat Praktis
a Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk menambah
pengetahuan khususnya bagi kalangan praktisi organisasi guna memperoleh
pembinaan modal sosial anggotanya
b Hasil penelitian ini dapat mempererat dan mempertahankan nilai sosial dan budaya
dari suku Minangkabau yang sedang di perantauan selain itu hasil penelitian ini dapat
mendukung generasi muda untuk dapat mengenal modal sosial dari organisasi ikatan
keluarga minang.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. SUKU
Suku adalah suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan yang lain
berdasarkan akar dan identitas kebudayaan, terutama bahasa. Dengan kata lain suku
adalah kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas tadi sering kali
dikuatkan oleh kesatuan bahasa (Koentjaraningrat, 2007).
Provinsi Sumatera Selatan memiliki keberagaman suku bangsa. Hal ini dapat
dilihat dari banyaknya suku-suku yang ada di seluruh kabupaten/kota se- Sumatera
Selatan, salah satunya kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Sebagai kabupaten yang
sedang berkembang, PALI memikat banyak pendatang untuk merantau dan membangun
kehidupan mereka. Salah satu suku perantau yang ada di kab. PALI adalah Suku
Minangkabau. Berdasarkan data yang kami peroleh dari IKM menyatakan bahwa ada
sekitar 400 Kepala Keluarga yang sudah terdaftar secara valid.

2.2. KEKERABATAN
Sistem kekerabatan mempunyai arti penting dalam banyak masyarakat baik
masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sudah maju, hubungan dengan nenek
moyang dan kerabat adalah kunci hubungan dalam struktur sosial. Hubungan dengan
kerabat tersebut menjadi poros dari berbagai interaksi, kewajiban- kewajiban, loyalitas,
dan sentimen-sentimen. Dalam masyarakat di mana loyalitas kekerabatan sangat penting
pada kerabat menggantikan loyalitas pada yang lain. Artinya sistem kekerabatan sangat
erat kaitannya dengan struktur sosial yang dibangunnya lebih lanjut. Sistem kekerabatan
menentukan posisi seseorang dalam masyarakat, yaitu posisi laki-laki dan posisi
perempuan (Robin Fox:14, dalam Syahrizal,2012:914).
Kekerabatan atau kekeluargaan merupakan hubungan antara manusia yang
memiliki asal usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis sosial maupun
budaya dalam antropologi sistem kekerabatan termasuk keturunan dan pernikahan
melalui hubungan darah atau dengan melalui hubungan status perkawinan. Sesorang
dinyatakan sebagai kerabat bila memiliki pertalian atau ikatan darah dengan seseorang
lainnya, contoh kongkrit dari hubungan kekerabatan adalah adanya ikatan darah suku
minangkabau atau benang merah antara para anggota IKM.

2.3. ORGANISASI
Organisasi menurut Thoha yang dikutip oleh Silalahi dalam bukunya “Studi
tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi” (2003:124) mengemukakan
bahwa:“Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang
menunjukkan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu
fungsi tertentu. Hubungan yang berstruktur ini disebut hirarki dan konsekuensi dari
hirarki ialah adanya kategori kelompok superior dengan kelompok subordinasi
IKM adalah suatu organisasi sosial yang memiliki tujuan untuk membentuk suatu
wadah perkumpulan bagi keturunan suku minangkabau di perantauan yang dimana
organisasi ini berpusat di Kecamatan Talang Ubi Timur, Handayani.

2.4. MODAL SOSIAL
Modal sosial dirintis Hanifan (1916) di Virginia (Aghajanian, 2012) menyatakan
bahwa modal sosial merupakan sesuatu yang nyata dalam kehidupan sehari-hari

masyarakat seperti simpati, hubungan sosial dalam masyarakat, dan kehidupan
bermasyarakat yang membentuk suatu unit sosial. Makna modal sosial itu mengacu pada
kekuatan hubungan sosial dalam bermasyarakat, termasuk kehidupan individu dalam
keluarga, maupun kelompok sosial.
Timbal balik antara anggota kelompok IKM ini sangat mempunyai peran penting
dalam pembentukan kelompok IKM agar lebih baik. Timbal balik yang diberikan
pengurus ataupun anggota kelompok IKM dapat menjadikan suatu titik ukur agar lebih
maju. Dengan saling menerima dan saling membantu antar anggota kelompok yang
muncul dari adanya interaksi sosial dapat menjadikan mereka lebih peka terhadap sesama
anggota kelompok. Kelompok IKM ini juga mempunyai hubungan kekerabatan sosial
yang sangat erat karena mempunyai tempat asal yang sama dan mempunyai modal sosial
yang kuat. Maka dari itu, mereka membentuk kelompok IKM ini sebagai wadah modal
sosial Suku Minangkabau mereka.

2.5. SOSIOLOGI EKONOMI
Dalam perspektif sosiologi ekonomi memfokuskan perhatian tentang fenomena
ekonomi, terutama yang terkait dengan aspek produksi, distribusi, pertukaran, dan
konsumsi barang dan jasa sebagai sumber daya yang terbatas. Perspektif itu meliputi
interaksi personal, kelompok (grup), struktur sosial, kelembagaan, dan kontrol sosial
termasuk sanksi, norma, dan nilai. Dalam peningkatan selanjutnya, kontribusi sub
disiplin Sosiologi Ekonomi menunjukkan perkembangan yang eksplosif sejalan dengan
berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat baik di negara maju maupun di
negara berkembang yang sedang berupaya memajukan kesejahteraan masyarakatnya
melalui berbagai kebijakan pembangunan.(Smelser dan Swedberg 2005)
Dalam masa pandemi saat ini organisasi IKM sudah mengeluarkan strategi
preventif agar Suku Minangkabau di perantauan dapat mencegah krisis ekonomi dengan
cara seperti melaksanakan kegiatan arisan bulanan, membagikan qurban kepada anggota
yang tidak mampu,saling mendukung disaat ada Anggota yang terkena musibah pada
masa pandemi covid-19 melalui dukungan sosial maupun material dan organisasi IKM
mempunyai uang kas yang dapat digunakan jika anggotannya terkena musibah ataupun
bencana.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian
Sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang dikemukakan pada penelitian ini,
maka penelitian ini akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir, Kecamatan Talang Ubi, Kelurahan Talang Ubi Selatan, Jalan
Merdeka Handayani mulya.
Penelitian ini telah peneliti lakukan sejak bulan Juli sampai dengan Agustus
2021,yang meliputi kegiatan persiapan,pengumpulan data,analisis data sampai dengan
membuat laporan hasil penelitian.

3.2. Objek/ Informan Penelitian
Objek dan informan penelitian merupakan orang yang benar-benar tahu atau
pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian yaitu ketua,wakil ketua,
sekertaris,bendahara dan anggota Ikatan keluarga Minang PALI untuk menemukan
informasi yang mendalam tentang Organisasi ikatan keluarga minang sebagi pelestarian
nilai budaya dan modal sosial. pemilihan informan menggunakan teknik purposive
sampling.
Pada waktu Pengumpulan data bersama responden peneliti fokus membahas
tentang Modal Sosial Ikatan Keluarga Minang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Sebagai Penguat Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19

3.3. Metode Penelitian Kualitatif
Sebagaimana yang dikemukakan Moleong (2016:6) menyebutkan bahwa:
“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,
tindakan, dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode
alamiah. Penelitian ini dilaksanakan ketika peneliti berkunjung ke pusat perkumpulan
anggota Ikatan Keluarga Minang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Peneliti menggunakan metode penelitian tersebut dikarenakan sifatnya yang
elaborative dan dapat dengan mudah membantu peneliti untuk menggali informasi yang
lebih dalam terkait Modal Sosial Ikatan Keluarga Minang Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Sebagai Penguat Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19

3.4. Data dan Sumber Data
Sugiyono (2017: 225) menyebutkan bahwa jenis data yang dikumpulkan pada
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Peneliti telah mendapatkan data
primer melalui wawancara dengan informan. Selain dari wawancara peneliti juga
menemukan data primer dari observasi lingkungan. Setelah itu peneliti juga mendapatkan
data sekunder,Data sekunder merupakan data penduduk yang mana peneliti temukan
melalui hasil dokumentasi kegiatan Ikatan Keluarga Minang,Bila dilihat dari sumber
datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber
sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada
pengumpul data, dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan
data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen laporan
kegiatan yang mendukung, dan dokumen kegiatan organisasi yang dimiliki oleh Ketua
atau anggota organisasi.

3.5. Teknik Pemerolehan Data
Menurut Sugiyono (2017), Pemerolehan data dapat dilakukan dengan berbagai
cara dan sumber. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat
menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Bila dilihat dari segi cara atau teknik
pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Alasan peneliti menggunakan teknik penelitian
tersebut digunakan karena pada penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi
melibatkan partisipasi langsung, berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan

mereview terhadap dokumen yang menjadi pendukung penelitian. Teknik pengumpulan
data yang penulis maksudkan.
3.5.1 Wawancara/interview
Menurut Sugiyono (2016:317) wawancara digunakan sebagai teknik
pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, dalam teknik
wawancara ini, peneliti melakukan tanya jawab kepada pemimpin organisasi dan
anggota secara tatap muka. Peneliti telah melakukan wawancara ini sesuai dengan
pedoman wawancara, melalui wawancara ini peneliti akan mengetahui lebih dalam
mengenai organisasi IKM PALI. Dengan wawancara peneliti akan lebih mudah
mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan
situasi dan fenomena yang terjadi, dimana elemen ini tidak akan peneliti temukan
melalui observasi menurut pandangan Susan Stainback(dalam Sugiyono 2016;318).
3.5.2 Observasi
Menurut Marshall (dalam Sugiyono 2016;310) menyatakan bahwa, “through
observation, the researcher learn behavior and the meaning attached to those behavior”.
Melalui observasi, peneliti belajar Tentang perilaku, dan makna dari perilaku
tersebut,dalam melakukan observasi, peneliti akan terlibat kegiatan sehari-hari proses
kerja dan orang yang diamati sebagai sumber data penelitian.
Peneliti telah melakukan observasi menggunakan pedoman observasi, observasi
ini bermanfaat bagi peneliti untuk mengungkap hal yang berhubungan tentang Ikatan
Keluarga Minang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang muncul saat wawancara
berlangsung.
3.5.3 Dokumentasi
Menurut Sugiyono (2016:329) Teknik dokumentasi merupaka pelengkap dari
penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Melalui
teknik ini, peneliti dapat mengetahui seluruh kondisi dari lingkungan kerja,spanduk
logo, dan dokumentasi acara atau kegiatan yang diselenggarakan Ikatan Keluarga
Minang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Peneliti telah mendapatkan bukti dokumentasi kegiatan penelitian,kegiatan
informan dan beberapa foto aktivitas lampau Ikatan Keluarga Minang Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir yang peneliti dapatkan melalui ketua IKM di kantor
sekertariat

3.6. Teknik Analisis Data
Menurut pandangan Bogdan & Biklen teknik analisis data adalah upaya yang
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya
menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,
memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2007:248). Pada
penelitian ini, peneliti memakai teknik analisis model Miles and Huberman. Analisis data
dalam penelitian Kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan
setelah Selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data,
yaitu, data reduction, data display, dan conclusion drowing/verification

Peneliti menggunakan model interactive model, Yang unsur-unsurnya meliputi
reduksi data (data reduction) yang mana peneliti harus memilih pokok pokok utama yang
menjadi tema penelitian,setelah itu penyajian data (data display) di bagian ini peneliti
harus mengorganisasikan data agar mudah dipahami dan conclutions drowing/verifiying
yang merupakan kesimpulan data yang telah peneliti temukan(Sugiyono,2007:246).
3.6.1 Reduksi Data (DataReduction)
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, Memfokuskan
pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan
direduksi memberikan gambaran yang Lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan Data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan
(Sugiyono,2007:247).
Data penelitian ini telah kami reduksi karena tidak sesuai dengan pokok
penelitian kami.

3.6.2. Penyajian Data/Display
Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data Bisa
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan Antarkategori, flowchart dan
sejenisnya. Ia mengatakan “yang paling Sering digunakan untuk menyajikan data
dalam penelitian kualitatif Adalah dengan teks yang bersifat naratif” (Sugiyono,
2007:249). Melalui penyajian data tersebut, peneliti telah mengorganisasikan dan
menyusun data tersebut agar semakin mudah dipahami.

3.6.3. Verifikasi Data (Conclusionsdrowing/verifiying)
Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi Data. Verifikasi
data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukan Masih bersifat sementara,
dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak Dibarengi dengan bukti-bukti
pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
Bila kesimpulan yang dikemukan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang
valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka
kesimpulan yang dikemukan merupakan kesimpulan yang kredibel ataudapat
dipercaya (Sugiyono,2007:252).
Dalam penelitian ini peneliti menarik kesimpulan atau verifikasi data hasil
penelitian setelah peneliti selesai melakukan semua proses penelitin dilapangan.
Bentuk kesimpulan atau verifikasi yang penulis lakukan yaitu dengan cara mengambil
kesimpulan dari semua rumusan masalah yang peneliti teliti selama berada
dilapangan.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Hasil Penelitian
Data hasil penelitian telah dikumpulkan peneliti melalui penelitian. Peneliti
melakukan penelitian ini pada para anggota IKM yang bertepatan di Kantor Sekerteriat
IKM. Hal ini dijadikan pedoman pada pembahasan bab ini. Agar penelitian berjalan
dengan lancar dan sesuai prosedur, penulis telah mempersiapkan tiga data, yaitu: (1)
deskripsi lokasi penelitian (2) Deskripsi informan penelitian (3) Temuan penelitian.

Ketiga data tersebut diambil untuk mengetahui sukses atau tidaknya modal sosial ikatan
keluarga minang kabupaten penukal abab lematang ilir sebagai penguat ekonomi pada
masa pandemi covid-19.
Daerah yang dijadikan tempat penelitian adalah Kantor Sekerteriat IKM yang
berada di Hadayani mulia jalan merdeka,yang dimana tempat ini adalah sarana bagi
organisasi IKM untuk berkumpul, Kantor Sekerteriat IKM berada tepat di sebelah panti
asuhan jaya murni Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Untuk menuju ke kantor
sekretariat tersebut dari pusat kota kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir harus
menggunakan kendaraan pribadi, hal ini di karena angkutan umum belum secara
maksimal beroperasi. Namun jangan khawatir karena jalan akses untuk menuju ke Kantor
sekretariat jalannya bagus,aman dan mudah dijangkau. Tuturkata dari bapak nafriadi
tanjung selaku ketua:
“Ada sekretariatnya untuk sekarang ini kami punya sekretariat di
deket dinas kesehatan dipinjamkan oleh warga IKM“

(Gambar 4.1.2. Kantor sekerteriat dari arah depan)

Dalam rangka untuk mendapatkan data yang spesifik dan dijamin kualitasnya
maka sebelum menentukan subjek/informan penelitian,peneliti akan melakukan overview
atau penjajakan terhadap informan yang dianggap representative dengan mengajukan
beberapa pertanyaan yang terkait dengan pokok masalah yang diteliti. Setelah itu barulah
ditentukan subjek/informan. Informan pertama dipih orang yang dapat membuka pintu
untuk menentukan informan selanjutnya dan berhenti apabila data yang dibutuhkan sudah
cukup. Penelitian ini akan menggunakan cara yang sengaja yaitu orang yang dianggap
dapat memberikan informasi terhadap masalah,melalui wawancara mendalam (deep
interview). Informan yang dipilih berasal dari struktur inti keanggotaan yang ada di
organisasi IKM. Berikut deskripsi informan Nafriadi Tanjung, berusia 45 tahun keturunan
asli suku minangkabau yang merupakan ketua IKM menegaskan bahwasannya:
“IKM itu adalah suatu organisasi sosial kemasyarakatan oleh ikatan
keluarga Minang di sini ke anggotaan pertama anggota inti, anggota
kehormatan, dan anggota istimewa.. anggota inti dan anggota-anggota
itu adalah benar orang yang berasal dari Minang atau keturunan orang
Minang itu sendiri atau orang yang orang Palembang orang Jawa
Sunda orang mana aja yang penting kalau dia bergabung di IKM. Dan
anggota istimewa itu ialah orang di luar dari Minangkabau termasuk
orang Palembang orang Jawa orang Sunda orang mana aja yang
penting kalau dia bergabung di IKM itu adalah termasuk anggota
kemudian ada yang namanya anggota kehormatan yaitu pejabat,
bupati, kepala daerah siapapun itu kalau dia peduli dengan IKM itu
termasuk anggota kehormatan. Selain itu sendiri adalah sebuah
organisasi sosial yang bergerak di bidang sosial yang pertama tentu

itu mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu
tertuang hak dan kewajiban anggota dan program jangka panjang
maupun jangka pendek selama ini IKM it bergerak dibidang sosial
seperti ada yang meninggal ada yang sakit dan segala macamnya kan
itu dilakukan kebersamaan artinya IKM itu organisasi sosial yang
mana pepatah minang itu mengatakan dima bumi dipijak disitu langik
dijunjuang orang minang itu walaupun buat suatu organisasi disini
bkn berarti dia harus memisahkan diri dengan warga sini dia tetap
berbaur dan tetap menjalankan misi-misi sosial dengan warga sini
namun dia tetap menjalankan visi sosial misalnya bencana alam atau
misalnya seperti zaman sekarang atau covid atau segala macam ya
yang membantu meringankan beban beban saudara keluarga yang
terkena imbas dari covid“
Senada dengan yang disampaikan olej Bapak Nafriadi Tanjung, sekertaris IKM
bapak Hengky Yohanes juga mengatakan bahwa:
“IKM itu lebih kepada ikatan organisasi yang di latar belakangi
kesamaan daerah asal, kesamaan nasib mungkin, karena dominan
orang perantau minangkabau ini berasal dari kalangan atau kegiatan
profesinya sebagai pedagang. Rata-rata yang menjadi anggota IKM
itu rata-rata berprofesi sebagai pedagang dan kesaman yang menjadi
status disini yaitu perantau. Itulah mangkanya dibikin ikatan dan
forum, mangkanya ikatan itu lebih ke hubungannya imusional “
Dari kedua pendapat yang sudah di jabarkan diatas dapat kita pertegas
bahwasaanya IKM adalah sebuah wadah organisasi kemasyarakatan yang di latar belakangi
oleh kesamaan daerah dan kesamaan nasib. Organisasi ini adalah wadah bagi suku
minangkabau akan tetapi tidak menutup kemungkinan suku lainnya tidak dapat bergabung
karena organisasi ini meyakini dimana bumi di pijak disitu langit di junjung, yang berarti
walaupun membuat sebuah organisasi bukan berarti mereka menjauhi diri dari yang lain.
Organisasi ini juga memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi yang dimana disaat ada anggota
yang terkena bencana para anggota berbondong bondong membantu melalui bantuan sosial
maupun material. Ini pun dipertegas oleh bapak Nafridi dan bapak Hengky:
“Itulah yang dinamakan organisasi sosial artinya di dalam anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga itu sendiri memang sudah
dicantumkan artinya setiap anggota yang sakit dengan catatan
misalnya sakit rawat inap lebih dari tiga hari nah itu ada dari
keluarga besar kita akan melihat ada santunan istilahnya begitu
juga untuk yang meninggal dunia ada santunan dari IKM sendiri“
(Bapak Nafriadi)

(Gambar 4.1.3. Sesi wawancara bersama ketua IKM bapak Nafriadi)

Pada tanggal 30 Agustus peneliti melakukan wawancara
kepada informan utama yaitu bapak Nafriadi selaku ketua IKM
yang mana peneliti melakukan wawancara berdasarkan pedoman
wawancara.
“Itu yang sudah terlapor itu yang rutin ya itu kematian atau musibah
baik yang sakit apa lagi yang sudah meninggal dunia salah satu
keluarga dari kain itu sendiri itu ada pos bantuan yang besarnya
memang disesuaikan dengan kondisi kas kita sendiri di mana kas itu
yang diperoleh di dapat dibelanjakan diperuntukkan untuk anggota
Itu sendiri. Dan untuk ppkm ini nampaknya belum ada yang khusus
ppkm . IKM juga salah satu kelompok masyarakat yang terkena
dampak membuat siklus berusaha jadi turun jual beli transaksi
ekonomi di pasar itu jadi turun“(Bapak Hengky)

(Gambar 4.1.3. Sesi wawancara bersama sekertaris IKM bapak Hengky)

Pada tanggal 5 September peneliti datang ke kediaman
bapak Hengky selaku informan kedua serta sekertaris IKM untuk
mewawancarai guna mendapatkan bukti dokumentasi kegiatan dan
data organisasi IKM
Dari pandangan di atas dapat kita jabarkan bahwa organisasi IKM merupakan
organisasi dengan modal sosial yang sangat kuat yang dimana dapat kita buktikan dengan
adannya bantuan material dan sosial untuk anggota yang terkena musibah atau minimal
rawat inap 3 hari jika sakit.
Sebelum peneliti menjelaskan keseluruhan data tentang jaringan kekerabatan,
norma organisasi,budaya nenek moyang sebagai penguat kelompok dan modal sosial
sebagai senjata perekonomian IKM terlebih dahulu peneliti sampaikan cara peneliti
mendeskripsikan data penelitian ini. Dalam hal ini peneliti hanya menyampaikan
bagaimana elemen tersebut dapat menjadi faktor penting dalam penelitian ini. Untuk
lebih jelasnya, peneliti telah menganalisis data tentang jaringan kekerabatan, norma
organisasi, budaya nenek moyang sebagai penguat kelompok dan modal sosial sebagai
senjata perekonomian IKM sebagai berikut:

4.2 Analisis Hasil Penelitian
Dalam penelitian kualitatif analisis data merupakan sebuah proses yang
bermanfaat untuk menelaah data yang telah di dapatkan dari beberapa informan yang
telah di pilih selama penelitian berlangsung. Selain itu juga berguna untuk menjelaskan
dan memastikan kebenaran temuan penelitian. Analisis data ini telah dilakukan dari awal
secara bersamaan dengan proses pengumpulan data di lapangan. Adapun dari penelitian
yang telah di lakukan, peneliti mendapatkan beberapa temuan yang dapat mengambarkan
kuatnya modal sosial sebagai senjata melawan bencana perekonomian para anggota IKM
dan, kuatnya rasa peduli dan solidaritas antar anggota Secara teknis, kuatnya modal sosial
antar anggota IKM dikarenakan kesamaan daerah, budaya leluhur dan kesamaan nasib,
seperti pada umumnya keanekaragaman masyarakat multikultural, terdapat banyak sekali
macam-macam karakter ataupun watak seseorang, perbedaan profesi, perbedaan asal
daerah, dan lain-lain. Tapi sebenarnya hal itu semua bukan hambatan untuk menjadi
berbeda dalam komunikasi sehari-hari.

4.2.1 Pertemanan dan Keluarga Sebagai Pembentuk Jaringan yang Kuat
Jaringan adalah salah satu elemen yang tidak kalah penting dalam modal
sosial. Seperti hal nya yang terjadi pada organisasi IKM jaringan kekeluargaan
Matrilineal antar anggota menjadi sebuah senjata pamungkas jika seseorang terkena
musibah maupun bencana.
Semakin kuatnya Jaringan kekerabatan didalam organisasi IKM dapat
menjadi penompang bagi kesejahteraan organisasi tersebut dan jaringan ini pun
dapat sebagai penunjang kebersamaan organisasi IKM. data ini diperkuat oleh
gagasan dari (field 2011:300) yang mengatakan bahwa Jaringan memberikan dasar
bagi kohesi sosial karena mendorong orang bekerja satu sama lain dan tidak sekedar
dengan orang yang mereka kenal langsung untuk memperoleh manfaat timbal balik.
terlihat jelas semua anggota IKM ternyata memiliki ikatan yang cukup kuat dan
memiliki solidaritas yang sangat kokoh. Hal ini terlihat pada hubungan kekerabatan
antara bapak Nafriadi Tanjung dengan bapak Hengky Yohanes, bapak Roni,bapak
Irwanto,dan bapak Alfik.
Menurut perspektif Diani dan McAdam (2003) kekuatan sosial yang didapat
dari kelembagaan jaringan bisa menjadi kekuatan yang sangat besar karena dalam
berbagai kasus jaringan ini tidak akan terbatas pada jaringan bounding tetapi juga
akan meluas dan bahkan bisa menjadi sebuah gerakan social society. Hal ini seperti
yang dikemukakan oleh Diani dan McAdam (2003). Mereka menekankan bahwa
jaringan memudahkan untuk memperluas hubungan dalam rangka membangun
gerakan sosial yang pada akhirnya dapat mendorong aksi kolektif. Bahkan meskipun
individu yang terlibat dalam aksi kolektif tersebut tidak mempunyai hubungan
dengan para aktor maupun jaringan sosial yang memiliki peran kuat.

4.2.2 Kesepakatan Anggota IKM Pada Norma Organisasi
Norma juga salah satu komponen modal sosial yang kuat sebagai tiang
penyangga keeratan Organisasi IKM. Norma merupakan aturan yang disepakai oleh
semua anggota organisasi dalam menjalankan kegiatannya untuk mencapai tujuan
tertentu. Para anggota organisasi IKM telah menyatakan bahwa mereka menyepakati
aturan tersebut. Dengan adannya aturan tersebut semua kegiatan sosial yang
dilaksanakan sukses dan berjalan dengan lancar.

Menurut Sherif and Sherif (1956) Kelompok sosial adalah suatu unit sosial
yang terdiri dari dua atau lebih individu yang telah melakukan interaksi sosial yang
cukup intensif dan teratur, sehinggadi antara individu itu sudah terdapat pembagian
tugas, struktur, dan norma-norma tertentu yang khas bagi kelompok itu.
Dalam literatur lainnya menyebutkan bahwa kelompok sosial merupakan
himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama, oleh karena adanya
hubungan antar mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal
balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong
menolong, serta adanya suatu organisasi antar anggota (Ahmadi,2007: 87).
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa
kelompok sosial ialah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup
bersama, oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara
lain menyangkut pautkan dengan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi
dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Hal ini seperti yang dikemukakan
(Ahmadi,2007: 87).peneliti menegaskan bahwa dengan adannya hubungan timbyal
balik,kesadaran untuk saling mendukung dan norma norma yang menjadi penyangga
organisasi dapat menjadi tameng untuk melindungi para anggota dari musibah.

4.2.3 Warisan Leluhur Sebagai Kekuatan Pengikat Kelompok
Modal sosial yang dimiliki masyarakat seperti rasa percaya, solidaritas,
jaringan serta sikap, memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan organisasi,
seperti meningkatnya kesolidan antar anggota yang dimanifestasikan dalam saling
mendukung, membantu dan menolong berdasrkan norma-norma yang disepakati
bersama. Menurut kacamata sosiologi
modal sosial merupakan kemampuan
masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain dan selanjutnya
menjadi kekuatan yang sangat penting, bukan hanya bagi kekuatan ekonomi tetapi
juga pada setiap aspek eksistensi sosial yang lain menurut definisi Burf, Agus
Supriono dkk (2009 : 3)
Upaya individu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tentu dengan
mengandalkan kemampuan individu itu sendiri untuk menjadikan alam sebagai obyek
yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dapat dikatakan
bahwa kebudayaan tersebut lahir sesungguhnya diakibatkan oleh keinginan individu
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam bentuk tingkah laku, pola hidup,
perekonomian, pertanian, sistem kekerabatan, stratifikasi sosial, religi, mitos dan
sebagainya. Kesemua aspek tersebut yang kemudian harus dipenuhi oleh manusia
dalam kehidupannya yang sekaligus secara spontanitas akan melahirkan kebudayaan
atau warisan.
Nilai hidup adalah salah satu bab yang tidak terpisahkan dan sangat
diperlukan dalam memperkuat sendi kekeluargaan anggota. Nilai hidup yang di
dasarkan dari ajaran agama maupun warisan nenek moyang yang sangat dijunjung
tinggi. Hal ini pun terdokumentasi pada kegiatan qurban idul adha. Seperti dalam hal
pelaksanaan proses pemotongan daging qurban. Para anggota melaksanakan acara
tersebut secara bersama sama,hal ini bermaanfaat bagi keberhasilan acara. Kuatnya
rasa kebersamaan dan solidaaritas menjadi kunci keberhasilan acara tersebut. Menurut
pandangan (lawang,2004:212) mempertegas bahwa seperti bentuk-bentuk modal
lainnya, modal sosial bersifat produktif, memungkinkan pencapaian tujuan tertentu
yang tanpa kontribusinya tujuan itu tidak akan tercapai. Keeratan anggota IKM sangat
patut diancungi jempol.

4.2.4 Modal Sosial Ikatan Keluarga Minang Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Sebagai Penguat Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19
Melihat pembahasan-pembahasan yang telah ditelaah diatas mengenai
jaringan,norma dan warisan leluhur, sudah sangat cocok dengan paradigma yang
dipakai peneliti dalam karya tulis ini yaitu paradigama definisi sosial, paradigma
dalam definisi sosial ini tergambar dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para
anggota IKM dalam ruang lingkup modal sosial dan kebersamaan antar anggota,
dimana tindakan-tindakan tersebut mempunyai arti.
Modal sosial merupakan hal penting yang harus dimiliki sebuah organisasi
kemasyarakatan. Organisasi IKM sebagai salah satu komunitas yang terkena dampak
pandemi covid-19, sudah selayaknya memiliki modal sosial untuk mereka gunakan
sebagai ‘senjata’menghadapi bencana. Tiga komponen yang diterangkan oleh
Putnam organisasi IKM memiliki diantaranya jaringan,kepercayaan dan norma.
Modal sosial juga berperan dalam proses mitigasi bencana. Modal sosial
dalam perannya bisa dikategorikan menjadi dua, melemahkan atau menguatkan
mitigasi bencana itu sendiri.Modal sosial dikatakan mendukung proses mitigasi
bencana disaat suatu komunitas atau organisasi membangun jaringan seluas-luasnya
dengan komunitas relawan dan pemerintah, dan yang paling penting berpartisipasi
dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan proses mitigasi bencana.
Pada masa pandemi saat ini organisasi IKM sudah memiliki strategi
preventif dalam menghadapi bencana perekonomian para anggotannya, solusi
tersebut ialah dengan memanfaatkan modal sosial antar anggota sebagai penguat
sendi perekonomian. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bantuan material
maupun sosial yang diberikan kepada anggota yang terkena musibah. Dengan
adanya strategi tersebut dapat dipastikan organisasi IKM akan terus berjalan dengan
lancar.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis data di atas,dapat peneliti simpulkan bahwa dalam
menopang kestabilan perekonomian para anggotanya pada masa pandemi, Ikatan
Keluarga Minang (IKM) menjadi tameng pelindung sendi ekonomi anggotanya
dengan menggunakan modal sosial sebagai strategi preventif dalam memitigasi sebuah
bencana yang menimpa anggotanya.
Modal sosial yang terbentuk antar anggota organisasi terlihat dalam hal: (1)
hubungan melalui jaringan pertemanan dan keluarga, (2) norma hidup yang disepakati
semua anggota, (3) nilai hidup yang didasarkan pada ajaran agama dan warisan
budaya leluhur turun temurun. Ketiga faktor inilah yang menjadi penentu keberhasilan
modal sosial sebagai strategi preventif . Peran modal sosial ini tentu saja menjadi
sebuah kekuatan untuk organisasi dalam menghadapi krisis perekonomian yang
semakin mendominasi pada masa pandemi. Sehingga organisasi IKM menjadi sebuah
tameng sekaligus senjata
yang dapat diandalkan guna memperkuat sendi
perekonomian pada masa pandemi yang semakin menglobal.
Selain ketiga faktor tersebut adapun faktor penompang dari kuatnya modal
sosial sebagai strategi preventif. faktor penompang tersebut ialah nilai budaya etnis
Minangkabau yang sudah ditanamkan dari leluhur mereka sejak dahulu atau sejak
mereka belum merantau ke luar kota masih tertanam baik dan dipegang dengan teguh

nilai-nilai kesakralannya. Hal ini dapat di lihat dari hasil penelitian yang dilakukan
menujukkan bahwa rasa ikatan kekerabatan etnis Minangkabau di perantauan seperti
di Kota PALI tak sedikitpun pudar. Hal ini dapat di lihat dengan agenda-agenda yang
mereka lakukan yang masih bersifat kedaerahan dan menjunjung tinggi nilai-nilai
budaya etnis Minangkabau yang mereka pegang. Tentunya hal ini dapat menunjukkan
bahwa modal budaya serta modal sosial yang mereka praktikkan di perantauan
seperti di Kota PALI ini sengat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Minangkabau yang
mereka junjung.
Elemen penunjang dalam proses strategi ini yaitu dengan adanya rapat
bulanan,arisan,interaksi secara online dan kegiatan qurban yang diadakan satu tahun
sekali dan uang kas yang dapat membantu para anggota jika kesusahan dalam
perekonomian yang mana dapat bermanfaat bagi para anggota agar dapat menjaga
kekokohan modal sosial mereka walau pada masa pandemi, sedangkan faktor
penghambat dalam proses ini adalah wabah pandemi yang melanda, sehingga kurang
efektif dalam kegiatan kegiatan tesebut, dikarenakan bahayanya wabah Covid-19.

5.2. SARAN
Berdasarkan hasil dari keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti ingin
menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat baik dalam
kehidupan akademis maupun praktis, beberapa saran yang terkait dalam penelitian ini
antara lain :
1. Ikatan Keluarga Minang (IKM) PALI, warga minang yang tinggal di rantau,
diharapkan dapat dijadikan suatu wadah masyarakat minang untuk mengenal satu
sama lain, melestarikan budaya minangkabau serta memperkuat tali silatuhrahim.
2.

IKM juga diharapakan mampu mengatasi semua permasalahan yang dihadapi
anggota ikatan dan menjadikan benang merah yang dapat memperkuat
persaudaraan.
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Lampiran 6. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Terhadap Ketua Ikatan Keluarga Minang
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Apakah ikatan keluarga minang pali itu?
Bagaimana usaha pengurus ikmp untuk mensejahterakan masyarakat?
Apa kegiatan yang dilakukan anggota IKM?
Apakah IKM membantu ekonomi masyarakat diperantauan?
Apakah IKM organisasi yang kompak?
Bagaimana para anggota IKM menghadapi pandemi covid 19?
Bagaimana kegiatan yang dilakukan pada masa pandemi covid-19?
Apakah ikmp terus berjalan dimasa pandemi covid 19?
Apakah tingkat keaktifan anggota IKM terus berjalan dimasa pandemi covid 19?

12. Apakah ikmp meberikan bantuan kepada warga yang terdampak krisis ekonomi?
13. Apakah ikatan keluarga minang membantu mengumpulkan dana untuk
masyarakat minang diperantauan yang terkena dampak pandemi?
14. Apakah ikm membagikan bantuan sosial terhadap masyarakat minang
diperantauan?
15. Bagaimana proses berdirinya ikatan keluarga minang pali?
16. Kapankah ikatan keluarga minang pali didirikan?
17. Bagaimana kiat anggota IKM untuk mengembangkan organisasi
ikatatan keluarga minang diperantauan?
18. Bagaimana organisasi IKM menyebar luaskan budaya
minangkabau diperantauan?
19. Apakah tujuan didirikannya ikatan keluarga minang pali?
20. Bagaimana cara anggota IKM mengumpulkandana?
21. Apakah semua anggota IKM ikut berpartisipasi dalam pengembangan
kabupaten pali?
22. Apakah pemerintah memberikan kesempatan kepada anggota IKM
untuk ikut berpartisipasi?
23. Apakah modal sosial ikatan keluarga minang kabupaten penukal abab
lematang ilir sebagai penguat ekonomi pada masa pandemi saat ini?
24. Apakah ikatan keluarga minang pali tetap berpegang teguh pada pendiriannya?
25. Apakah anggota IKM taat kepada agama?
26. Apakah anggota IKM mengajarkan budaya minangkabau kepada para remaja?
27. Apa yang kegiatan yang dilakukan IKM bersifat positif?

Lampiran 7. Pedoman Observasi
Berilah tanda cek () pada kolom “Ya” apabila aspek yang diamati
muncul dan berilah tanda cek pada kolom “Tidak” apabila aspek yang
diamati tidak muncul serta tuliskan deskripsi mengenai aspek yang
diamati jika diperlukan.
Tabel 1. Instrumen Lembar Observasi ketua ikatan keluarga minang pali
Pemunculan Hasil
Pengamatan
Nomor
Aspek-aspek yang diamati
Ya
Tidak
1.
Ikatan keluarga minang pali sebagai penguat
ekonomi masyarakat minang diperantauan
2.

Ikatan keluarga minang berpengaruh terhadap
masyarakat minang diperantauan

3.

Ikatan keluarga minang berpegang teguh pada
pendiriannya

4.

Ikatan keluarga minang Meningkatkan ketaqwaan
dan keimanan dengan berpedoman kepada adat
basandi syarak dan syarak basandi kitabullah.

5.

Ikatan keluarga minang bersifat adil kepada
masyarakat diperantauan

6.

Ikatan keluarga minang pali mensejahterakan
masyarakata diperantauan

7.
8.

9.
10.

11.

Ikatan keluarga minang pali merupakan organisasi
yang solidarutasnya tinggi
Ikatan keluarga minang pali tetap aktif dalam masa
pandemi covid 19 saat ini yang membuat organisasi
lain menjadi tidak aktif
Ikatan keluarga minang pali membantu masyarakat
minang diperantauan yang terdampak covid 19
Ikatan keluarga minang pali membantu
memberikan dana bantuan sosial kepada
masyarakat minang yang terkena dampak pandemi
covid 19
Ikatan keluarga minang menyebar luaskan budaya
kepada masyarakat kabupaten pali

12.

Ikatan keluarga minang pali mengajarkan remaja
tentang budaya minangkabau

13.

Ikatan keluarga minang pali mengutamakan
kepentingan masyarakat minang yang berada
Diperantauan
Ikatan keluarga minang pali membantu kemajuan
kabupaten pali
Ikatan keluarga minang pali taat kepada agamanya
yaitu islam

14.
15.

16.

Ikatan keluarga minang pali memiliki ikatan yang
sangat kuat

17.

Ikatan keluarga minang melakukan kegiatan positif

Lampiran 8. Surat Persetujuan Mengikuti Penelitian

Lampiran 9. Surat Persetujuan Mengikuti Penelitian

Lampiran 10. Surat Izin Penelitian Dari Kepala Sekolah

Lampiran 11. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari IKM

Lampiran 12. Hasil dokumentasi pada saat IKM melakukan kegiatan qurban

Lampiran 13. Data dokumentasi pelantikan pengurus IKM yang didapatkan melalui sekertaris

Lampiran 14. Data dokumentasi interaksi sosial para anggota dengan ketua

Lampiran 15. Hasil wawancara bersama informan sesuai pedoman wawancara
1. Ikm itu organisasi seperti apa?
Ikm itu lebih kepada ikatan organisasi yang di latar belakangi kesamaan daerah asal, kesamaan nasib
mungkin, karena dominan orang perantau minangkabau ini berasal dari kalangan atau kegiatan
profesinya sebagai pedagang. Rata-rata yang menjadi anggota ikm itu rata-rata berprofesi sebagai
pedagang dan kesaman yang menjadi status disini yaitu perantau. Itulah mangkanya dibikin ikatan
dan forum, mangkanya ikatan itu lebih ke hubungannya imusional
2. Menurut bapak Ikmp ini kuat atau tidak hubungannya?
Sangat kuat, ukurannya itu gimana diukur, kalau untuk solidaritas, kalau untuk persamaan,
silaturahmi itu sudah dibuat rutin, tinggal diukur dari mana itu
3. Apakah ada saling membantu pada krisis pandemi saat ini?
Itu yang sudah terlapor itu yang rutin ya itu kematian atau musibah baik yang sakit apa lagi yang
sudah meninggal dunia salah satu keluarga dari kain itu sendiri itu ada pos bantuan yang besarnya
memang disesuaikan dengan kondisi kas kita sendiri di mana kas itu yang diperoleh di dapat
dibelanjakan diperuntukkan untuk anggota Itu sendiri. Dan untuk ppkm ini nampaknya belum ada
yang khusus ppkm . Ikm juga salah satu kelompok masyarakat yang terkena dampak membuat siklus
berusaha jadi turun jual beli transaksi ekonomi di pasar itu jadi turun.
4. Pada masa pandemi ini ikm memberikan bantuan berupa material atau yang lain?
Tidak ada, Seperti yang dikatakan tadi, kelompok ini yang dominan pedagang di pasar kondisinya
jauh dibanding kondisi normal penurunan dalam segi omset sepi, sehingga mereka menjadi
masyarakat yang juga terkena dampak.
5. Misalkan ada anggota keluarga Ikm yang terkena musibah itu diberikan bantuan sosial atau
membantu materi saja atau gimana?
Yang pertama Setelah ada informasi lihat dulu kondisi keuangan paling tidak itu untuk material ya
misal kematian itu mengundang, yang mengundang bukan diundang ya mengundang berkumpulnya
orang banyak itu konsekuensinyakan hari musibah itu, Kadang tidak terpikir untuk beli air minum
makanan dan lain2, itu ikm yang mengambil posisi itu, ikm yang secara spontan minimal hari
kejadian itu memberikan air dan besoknya itu kalau memang ada acara takziah di rumah itu akan di
bahas lagi di dalam organisasi
6. Organisasi ikm itu sudah resmi atau belum
ukuran resmi dari Kesbangpol itu kita sudah ada surat keterangan terdaftar tanda terdaftar diukur dari
mana jalannya bagaimana peraturan perundang-undangan itu untuk kegiatan nyata rutin dan benarbenar aktif
7. Kegiatan yang dilakukan ikm ini apa saja ?
Ya ikm organisasi nirlaba artinya orientasi bukan mencari atau kejar keuntungan dia organisasi sosial
yaitu terdiri dari kesamaan asal usul, persamaan profesj, dan lain lain. Dan untuk Ikm sendiri
tergantung di divisi apa? selama Ppkm tu banyak yang vakum dari sisi kegiatan seninya, kegiatan
seninyaitu kegiatan seni tari, tari piring ,pencak silat dan tambur juga belakangan kan ada di dan jadi
keluarga Minang masyarakat sekitar yang pesta itu jarang sewa peralatan atau kesenian atau tarian itu

sendiri sehingga kita juga untuk latihan juga ngundang namanya kerumunan itu kita harus patuh asas
itu. Itu salah satu kegiatan kesenian minangkabau
8. Misalkan ada orang Minang yang baru merantau itu bagaimana cara bergabung dengan ikm
Gampang, kasih tahu keberadaannya dia terus kita data pendataan secara personal, dia disini ikut
siapa, dan sama siapa, atau dia sudah berkeluarga tinggal dimana, jumlah keluarganya.
9. Apakah hanya orang minang yang boleh ikut ikm?
tidak menutup kemungkinan orang sumando, orang sumando juga orang dalam kebudayaan
Minangkabau itu dari pihak laki-laki yang beristri orang minangkabau atau masyarakat yang ingin
berpartisipasi khususnya ini dikegiatan kesenian bukan orang minang saja itu juga banyak orang dari
tetangga yang ikut juga, dan untuk yang terdaftar diikatan keluarga minangkabau harus pasti orang
minang, tidak boleh orang luar kecuali dia ada terikat darah minang.

Lampiran 16. Peneliti sedang berinteraksi dengan informan secara online

