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Ringkasan 
DARI FORT DE KOCK KE BUKITTINGGI: 

B 

Perubahan Simbol Kota Berbudaya Barat Ke Simbol Kota 

Berbudaya Minangkabau (1930-an-1960-an) 

Oleh: Zul 'Asri dan Hendra Naldi 

Penelitian ini melihat perubahan sirnbol kota berbudaya Barat ke simbol 

kota berbudaya Minangkabau di Bukittinggi antara masa kolonial Belanda tahun 

1930-1 942, masa Jepang 1942-1 945, dan masa Awal Kemerdekaan 1945- 1960-an. 

Setiap periode merniliki ciri khas, karena masing-masing mempunyai latar 

belakang sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kepentingannya di Bukitinggi. 

Oleh karena itu muncul beberapa pertanyaan sehubungan dengan ketiga penode 

tersebut sebagai berikut: Pertama, Bagairnana pertumbuhan dan perkembangan 

Bukittinggi pada masa akhir pemerintahan Kolonial Belanda (1930-1942), Pada 

masa Jepang (1 942-1 945) dan awal pemerintahan Indonesia ( 1945- 1960-an)? 

Kedua. Bagaimana bentuk-bentuk perubahan simbol-simbol kota yang terjadi 

dalam ketiga periodik itu? Ketiga, apa faktor-faktor yang mempengamhi 

perubahan-perubahan sirnbol kota pada masa itu? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis melakukan penelitian dengan 

menelusuri sumber-sumber primeir dan sekunder. Sumber primeir didapatkan 

melalui studi dokumen dan arsip, serta surat kabar pada instansi pemerintah di 

Bukittinggi, perpustakaan nasional, wilayah, Pusat Dokurnentasi dan Informasi 

Minangkabau Padangpanjang serta perpustakaan di lingkungan Universitas Negeri 

Padang sendiri. Setelah dianalisa dan dinterpretasi serta didukung oleh surnber- 

sumber sekunder, akhirnya penelitian ini ditulis dalam bentuk deskripsi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing periode memang 

mempunyai ciri khas. Pemerintah Kolonial Belanda semula merljadikan 

Bukittinggi sebagai basis pertahanan menghadapi perlawanan Kaurn Padri. 

Bukittinggi merupakan bagian dari wilayah Nagari K~uai Limo Jorong yang sangat 

kuat dengan adat istiadatnya, dan atas kesepakatan tokoh adatnya bersedia 

menyerahkan sebagian dari tanalznya unhtk pemerintah kolonial. Dalan 

perkembangan selanjutnya karena tempat ini strategis, indah, dan nyaman, 



Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pemerintahan untuk pedalaman Sumatra Barat, 

hingga akhimywelengkapinya dengan berbagai sarana dan prasarana, kantor- 

kantor sipil dan rniliter, pasar, pemukirnan penduduk, tarnan, tempat peristirahatan 

(rekreasi), sekolah-sekolah, serta sebuah monurnen berupa Jam Gadang yang 

menjadi landmark kota sampai saat ini dan hsilitas lainnya. Seiring dengan itu 

kota menjadi semarak dan ramai didatangi oleh berbagai etnis, baik priburni 

maupun non priburni, ada yang menetap dan ada yang tidak, penduduk bertarnbah, 

sehingga kota manjadi heterogen yang dipengaruhi oleh budaya kolonial sendiri 

(Barat). Meskipun demikian pemerintah kolonial Belanda masih tetap 

memperhatikan pemellharaan budaya lokal di Bukittinggi, seperti pembangunan 

Rumah Adat Minangkabau di Taman Kebun Binatang, walaupun budaya Barat 

tetap lebih dominan. 

Seinentara itu antara tahun 1942-1945 Jepang menduduki Indonesia dengan 

mengalahkan Belanda terlebih dahulu. Jepang datang dalam rangka Perang Dunia 

11, menjadikan Bukittinggi juga sebagai basis pertahanan militemya, dengan 

menempatkan Angkatan Darat ke 25 untuk wilayah Sumatra. Masa Pendudukan 

Jepang ini di sekitar Bukittinggi dibangun bunker-bunker (Lobang pertahanan bagi 

Jepang), nama kota Bukittinggi yang masa kolonial Belanda bernama Fort de Kock 

diubah menjadi Bukittinggi SIli Yaku Sho, serta puncak atap Jam Gadang diubah 

menjadi atap tumpeng model arsitektur Jepang, dan wilayah kota Bukimnggi 

diperluas. 

Setelah merdeka dari pendudukan asing, maka yang berkuasa adalah 

priiurni sendiri di Bukittinggi. Kemerdekaan merupakan suatu peristiwa revolusi 

bagi bangsa kita, perubahan yang terjadi begitu cepat mengubah suasana seratus 

delapan puluh derjat. Bukittinggi menerima warisan budaya dari dua penguasa 

terdahulu yang satu sama lainnya berbeda budaya dan kepentingannya. Sebagai 

bangsa yang baru merdeka, kita lebih banyak mengurus pesoalan-persoalan politik 

dari pada urusan yang lain, sehingga sampai tahun 1960-an belurn banyak yang 

dapat dilakukan terutama untuk kota Bukittinggi. Kalaupun ada, ha1 itu dilakukan 

pada sesuatu ha1 yang hanya dianggap sangat penting, seperti mengubah puncak 

atap Jam Gadang dari masa Jepang menjadi model atap bergonjong berbudaya 



Minangkabau. Sementara itu beberapa bangunan yang didirikan sesudah itu tidak 

berc* bangunan Minangkabau, seperti bangunan gedung SMA 1 dan kantor 

Telepon dan Telegraph menunjukkan bangunan kontemporer. Sebagai kota 

pendidikan masih tetap bertahan, walau secara berangsur mulai mangalami 

kemuduran. 

Dalam bidang politik, tampaknya lebih dominan terjadi perubahan, 

terutarna setelah seluruh wilayah Kurai Limo Jorong menjadi wilayah Kota 

Bukittingi. Struktur pemrintahan kota menggunakan nuansa yang berbeda dengan 

kota-kota lain di Sumatra Barat yang juga penduduknya sangat dominan orang 

Minangkabau. Pada kota Bukittingi, struktur pemerintahannya merupakan 

campuran pemerintahan secara nasional dan lokal Minangkabau (Nagari), yaitu 

Walikota, Wali Jorong setingkat Camat, dan Kepala Kampung setingkat Lurah. 

Masa ini perkampungan beberapa etnis yang merupakan ciri kas masa kolonial 

mulai hilang, karena suasana perang Kemerdekaan dan kemudian Pergolakan 

daerah yang menyebabkan tidak adanya keamanan hidup tinggal Bukittinggi yang 

waktu menjadi basisnya, sehingga mereka banyak yang pindah ke kota dan tempat 

lain. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pen~bahan simbol- 

simbol kota kolonid 1930-an ke kota pascakolonial sampai tahun 1960-an di 

Bukittinggi hanya terjadi pada simbol utama kota, yaitu Jam Gadang sebagai 

landmark kota, sementara pada simbol yang lain tidak tejadi perubahan. Hal ini 

tidak dapat berlangsung, karena pembangunan kota juga belum dapat berlangsung 

dengan baik. Pasca kernerdekaan pembangunan lebih banyak didominasi oleh 

pembangunan politik bangsa, dalam rangka pembentukan karakter bangsa (nation 

charrac~er building), maka penntah disibukkan dengan urusan-urusan politik di 

luar dan dalam negen. pemerintahan. Di samping itu tokoh-tokoh daerah masih 

dapat berpikir secara nasional dan rasional, karena sebagian di antara mereka 

merupakan produk pendidikan, sehingga pembangunan dilaksanakan lebih banyak 

ditujukan untuk memperlancar perekonomian rakyat. 

Dalarn pembagunan kota-kota, perlu diperhatlkan bahwa simbol-simbol 

yang telah ada sebelumnya hendaknya dipelihara dan dilestarikan, karena simbol 



berkembang pada zamannya. Kemampuan melestarikan oleh bangsa d m  penguasa 

\berikutnya juga menunjukkan tingkat peradaban dan budaya yang bersangkutan. 

Simbol-simbol yang ditinggalkan merupakan aset bagi kota tersebut, dan kota 

menjadi menarik apabila ia masih punya peninggalan-peninggalan masa lampaunya 

yang masih orisinil. 
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Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam ha1 ini, 
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permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut 
di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang telah 
dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian flpaya penting dalam 
peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga 
diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan 
pembangunan. 
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Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan 
peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang 
membantu pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada 
Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti Depdiknas yang telah 
memberikan dana untuk pelaksanaan penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama 
yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Kajian sejarah kota akhir-akhir ini sudah mulai mendapatkan perhatian 

dari sejarawan akadernik Indonesia, namun fokus perhatiannya lebih banyak 

melihat lahir dan pertumbuhan sebuah kota pada zaman kolonial. Padahal pasca 

kolonial sampai saat ini perkernbangan kota itu di Indonesia cukup menarik, 

karena bagaimanapun juga terjadi proses dekolonisasi. Situasi transisi tersebut 

membawa perubahan-perubahan dari pemerintahan kolonial ke pemerintahan 

Indonesia. tidak kurang pentingnya dibanding persoalan sehtar masa kolonial 

maupun kontemporer.' Penode 1930-an saat semakin tumbuhnya rasa kebangsaan 

Indonesia bertemu dengan kepentingan Kolonial yang masih ingin bertahan. 

Sementara periode 1950-an sampai tahun 1960-an merupakan periode dimana 

nuansa ke Indonesiaan semakin kental mempengaruhi kota-kota di Indonesia. 

Akibat fenomena itu periode 1930 sarnpai 1960-an menjadi menarik untuk diteliti, 

terutama berkaitan dengan perubahan simbol-simbol dari kota kolonial menjadi 

kota berbudaya Indonesia. 

Kota Bukittinggi periode 1930-1960-an merupakan pilihan yang tepat, 

apabila dikaitkan dengan fenomena di atas. Kenapa begitu ? Setidalcnya ada tiga - 

Beberapa studi sejarah kota !-ang tergolong periode kolonial yang pernah ada antara 
lain: Zulqaiyyim."Sejarah Kota Buhttinggi (1837-1942)" (Tesis). Yogakarta: UGM,1996. 
Kemudian sebuah Desertasi mengenai kota Padang yang ditulis, Freek Colombijn 7;he History of 
an Indonesian town in the m~er7tietlz Cenrury and the use of  Urban Space. Leiden: CNWS 
Publications. Leiden University.1994. Kajiannya cukup panjang dari tahun 1906 sampai 1990 
namun inti kajiannya lebih mengarah melihat perubahan tata ruang kota. 



alasan bisa dijadikan landasan. Pertama, Kota Bukittinggi merupakan salah satu 

kota yang muncul di Sumatera Barat akibat proses modemisasi yang dilakukan 

kolonial ~ e l a n d a . ~  Penelitian Zulqaiyyim cukup sebagai bukti menunjukkan 

keberadaan kota ini akibat kebijakan it11.~ Awalnya daerah ini hanyalah sebuah 

Nagari yang terletak dalam kawasan Luhak Agam. Akan tetapi pada tahun 1826 

Kapten Bauer mendirikan benteng di Bukittinggi dan diberi narna Fort de Kock. 

Ia adalah kepala Opsir Militer Belanda di daerah Dataran Tinggi Agam. Benteng 

didirikan di atas bukit yang paling tinggi, yaitu Bukik Jirek (941m) dan terletak 

sebelah barat Pakan Kurai. Sejak itu Bukittinggi secara resmi berubah nama 

menjadi Fort de Kock. Namun pada dasarnya masyarakat Minang masih tetap 

menamakannya ~uki t t inggi .~ Akhir kebijakan itu telah mernbawa Bukittinggi 

menjadi kota penting yang modem pada awal abad ke-20 di Sumatera Barat. 

Kedua, Di antara kota-kota yang muncul pada akhir abad ke-19, ternyata 

Bukittinggi terus menjadi kota penting dan tumbuh berkembang dengan pesatnya. 

Dalam catatan sejarah semenjak zarnan kolonial sampai Indonesia Merdeka kota 

ini terus menerus mendapat posisi-posisi penting dalam perannya sebagai kota. 

Misalnya dalam Perang Paderi (1821-1837), ketika benteng "de Kock" berdiri, 

* Kota-kota lain yang tergolong berkernbang akibat sistem kebijakan Qelanda di Sumatera 
Barat antara lain: Sawahlunto yang rnuncul ahbat dibukanya tarnbang batubara Ombilin. Kota 
Padang, yang pada akhimya menjadi ibukota Gubemement dan Padang Panjang. Untuk ini lihat 
lebih jauh. Freek Colornbijn. Ibid. Amir B. Dkk. TIM Penejiti Hori Jadi Kora Padang Panjmg. 
Padang : Kerias Keja,2003. Hal 2. Mengenai lahimya kota Padang Panjang lebih jauh lihat. 
Hendra Naldi. "Kota Mencari Hari Jadi: Problematik Menentukan Hari Jadi Kota Padang Panjang 
Dalam Perspelitif Historis". 2003. Dalam Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan Diakronika. No 5 ,  
Padang: Labor Sejarah UNP, 2003. hal. 12-23 

' Zulqai!?;im. Op..Cit. hal., 37 
'' Selain penelitian itu beberapa surnber lain mernperkuat kehanddan Zulqaiyyirn seperti 

tulisan dalam Ruku Kenong-Kenongar? Dewon Pem.lakilan Rohar Daerah Tk II  rohun1987-1992. 
Buhttingei: Pustaka Indonesia Offset. 1992. ha1.34. 



Bukittinggi langsung b e h g s i  sebagai basis operasi militer ~elanda.'  Pada tahun 

1 837 Bukittinggi berfimgsi sebagai pusat adrninistrasi untuk wilayah Dataran 

Tinggi Sumatera Barat. Pada masa pemerintahan Jepang tahun (1942-1945) 

Bukittinggi dijadikan sebagai ibu kota Sumatera. Kemudian semenjak berdirinya ' 

Propinsi Sumatera Tengah 15 April 1948 daerah ini kembali menjadi Ibu kota 

~ r o ~ i n s i . ~  Dan sewaktu Propinsi Sumatera Barat berdiri, pada tahap-tahap awal 

Bukittinggi masih berfimgsi sebagai daerah ibu kota.' Sarnpai sekarang, kota 

Bukittinggi tetap berkembang menjadi kota kedua terpenting di Sumatera Barat. 

Sementara pertumbuhan Bukimnggi dalam masa pemerintahan kolonial 

Belanda terus mengalami peningkatan. Sungguh tidak berlebihan kalau dalam 

catatan sejarah modernisasi Sumatera Barat, Kota ini terus berkembangan menjadi 

sentra kekuatan pembaharuan.g Khusus dalam sektor pendidikan, Bukittinggi jauh 

lebih berhasil rnengelolanya dari pada daerah lain urnpamanya kota ~adang." 

Kemajuan Sekolah Raja ( 1  856-1933) merupakan faktor utama yang menyebabkan 

daerah ini menjadi kota modern." Kemajuan pendidikan ini pada akhirnya 

Lihat Cristine Dobbin Kebnnghfan lslam Dalam Ekonomi Perani Yang Sedang 
Berubah: Sumarera Tengah 1784-1847. Jakarta: INIS: 1992. hal.245 

Zulqai!-\.im. Op.. Cit.. hal. 4. 
7 .  L~hat Kementrian Penerangan Republik Indonesia Propinsi Sumatera Tengah. Djakarta: 

Kementrian Penerangan Republik Indonesia Anonim. Hal. 157-1 61. 
8 Peran Buljttinggi dihapus sebagai ibukota propinsi ;=mi tejadi pada tahun 1979 

M a r d j a ~  Martamin., et.,al. Sejarah Sumarera Barnt. Jakarta: PDISN, 1978. Hal. 148-149. 
q~ulqai?-\.im. Op.. Cit., hal. 146- 149 
10 . Llhat Rusli Amran Stlmarera Bnraf P/&f Pnnjang. Jakarta: Sinar Harapan 1981. 

hal. 150. Kemudian lihat Mestika Zed. "Kolonial Pendidikan dan Munculnya Elit Minangkabau 
Moderen: Sumatera Barat Abad ke-19" (Makalah). Medan: Dept P&K1984. hal. 5 

" ~ a d a  a\valnya sekolah ini berfungsi untuk pengadaan tenaga guru profesional. Temyata 
realitanya tamatan sekolah ini justm banyak bekeja sebagai pegawai pemerintahan dan tenaga 
jaksa di Badan Peradilan (Landraad). R. Friederich. Gedenboek Sernengesreld bij Gelegenheid van 
het 35-jarig besraan der Kweekchool voor lnlandsche Ondenvijzers te For de Kock. Amhem: 
Thereme. ha1 10. Bisa juga di Lihat Hendra Naldi. "Perkembangan Media Pers Daerah: Cenninan 
Pembahan Masyarakat Sumatera Barat Pada Masa Kolonial" (Tesis). Depok: FB-UI, 2002. hal. 1 I. 



memunculkan elit terpelajar yang pada periode tahun 1930-an terus menjelma 

menjadi tokoh-tokoh pergerakan nasional di Surnatera ~ a r a t . ' ~  

Ketiga, Sebagai kota penting zaman kolonial Belanda d m  juga menjadi 

daerah unggulan pada masa pemerintahan Indonesia. Ternyata studi di sekitar 

periode (1930-an-1960-an) belum begitu tersentuh oleh penulis sejarah amatir 

ataupun akaderms. Studi sejarah kota Bukttinggi yang pernah ada lebih tertarik 

melihat perkembangan kota pada masa kolonial. Memang ada sebuah tesis tulisan 

Zul 'Asri, dengan judul "Bukittinggi 1945-1980: Perkembangan Kota Secara 

Fisik dun Hubungannya dengan Pemilikan Tanah. Tapi tulisannya lebih terfokus 

melihat perkembangan fisik kota tidak bisa lepas dari pengaruh sistem 

kepemilikan tanah. Penulis ini mernbuktikan susahnya melaksanakan 

pernbangunan di Bukittinggi akibat sistem kepemilikan tanah yang bersifat 

ko rn~na l . ' ~  Berdasarkan fakta-fakta itu, bisa disimpulkan bahwa studi yang 

mengambil tema perubahan simbol-simbol kota memang belurn mendapat 

perhatian. Dalam pengarnatan awal, terlrhat adanya gejala perubahan simbol- 

simbol dari kota berbudaya Barat yang terus mengalami perubahan menjadi kota 

berbudaya etnik Minangkabau. Memoar Hatta bisa memberi petunjuk bagaimana 

Bukittinggi berkembang menjadi kota yang kental dengan pengaruh Barat. Hatta 

mengkisahkan Kota ini terlihat tertata apik dan penuh dengan taman-taman bunga. 

Sehingga pada masa itu terkenal dengan sebutan "kota. kebun bunga r n a ~ a r " ' ~ .  

Sementara Zul'Asri secara selintas memperlihatkan Kota Bukittinggi bernuansa 

'' Mestika Zed. Op.. Cii. hal.5-6 
' h i h a t  Zul 'Asri. "Bukittinggi 1945-1980: Perkembangan Kota Secara Fisik dan 

Hubungannya dengan Pemilikan Tanah.(Tesis). Depok: FS-UI,2001. hal. 107-1 81. 
I4 Muhammad Hatta Memoir . Jakarta: Tintarnas Indonesia 1979. hal. 1-2 



Barat itu sekarang hanya terpusat di wilayah sekitar Benteng dan Pasar Atas, yaitu 

di atas Bukit Kandang Kabau, Bukit Cubadak Bungkuak, Bukit Sarang Gagak, 

Bukit ~ a l k n b a u a n ~ ,  Bukit Tarnbun Tulang dan Bukit Jirek yang rnerupakan satu 

rangkaian bukit-bukit tertinggi dari 27 bukit yang ada dalam wilayah itu. Wilayah 

itu menjadi pusat administrasi dan perekonomian, makanya dalam daerah ini 

banyak terdapat kantor dan pusat pasar, dan Jam Gadang sebagai landmark 

(ciri khas) kota." Lebih jauh Zu17Asri menceritakan pasca kemerdekaan wilayah 

Bukittinggi mengalami perluasan wilayah seluas 603,62 hektar.16 Pemekaran 

wilayah Bukittinggi itu pada akhirnya memasukkan seluruh Nagari Kurai Limo 

Jorong menjadi bahagian kota. Menariknya pemekaran ini, perkampungan- 

perkarnpungan baru itu telah berkernbang secara aiamiah d m  pola masyarakatnya 

masih kuat berorientasi tradisi perkarnpungan Minangkabau. 

Perubahan lainnya bisa dilihat dalarn aspek sosial budaya, pada masa 

kolonial Bukittinggi merupakan pusat pendidikan sekuler -gaya Eropa- di 

Sumatera Barat, bahkan pada awal abad ke-20 di seluruh wilayah Sumatera. 

Namun memasuki tahun 1930-an d m  lebih jelas lagi pada masa pasca 

kemerdekaan secara lambat laun perannya semakin memudar sebagai pusat 

pendidikan, dan bahkan pada akhirnya peran itu bergeser ke Kota padang.I7 

Seiring dengan lunturnya prediket itu, Bukittinggi semakin jauh dari bentuk 

15 Pada awalnya puncak dari Jam Gadang itu berbentuk atap sebuah geraja, yaitu 
berbentuk kerucut. Namun sekarang atapnya sudah berbentuk ranghang dalam rumah adat 
Minangkabau. 

16 Secara keseluruhan kota Bukittinggi sekarang memiliki wilayah sekitar 25,239 Km2. 
Zul'Asri. Op.. CC hd. 131- 

" Masa itu Padang Panjang juga muncul menjadi pusat pendidikan. Namun lebih 
cenderung bercorakan Islam Modem. Lihat Hendra Naldi. "Perkembangan Media Pers Daerah: 
.. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . "(Tesis). Op..Cit, hal. 57-80. 



aslinya berupa kota modern yang berbudaya ~arat. ' '  Saat ini Bukittinggi sudah 

jauh dari kesan sebuah kota yang kosmopolitan, perkembangan kota semakin hari 

cenderung lebih rnenonjolkan etnis ke-Minangkabauan. Kondisi ini bukan 

mengakibatkan kota semakin heterogen, tapi justru sebaliknya menjadi bersifat 

kedaerahan dan homogen. 

Berdasarkan catatan-catatan itu, dapat diasumsikan bahwa periode 1930- 

1960-an merupakan periode yang penuh nuansa perubahan. Kota yang pada awal- 

nya kental berbudaya Barat semakin cenderung mengalami perubahan menjadi se- 

buah kota homogen yang lebih menonjolkan etnis mayoritas yaitu Minangkabau. 

Sayangnya catatan-catatan itu belum memberi petunjuk mendalam bagaimana 

bentuk-bentuk perubahan budaya yang terjadi. Tapi ini merupakan peluang, 

kenapa tidak? Belurn begitu tersentuhnya persoalan ini dalarn studi sejarah kota di 

Sumatera Barat akhirnya mengharuskan lagi untuk lebih mendalam diteliti. 

B. Perurnusan Masalah 

Studi tentang kota Bukittinggi periode 1930-an-1960-an, lebih terfokus 

pada masalah perubahan simbol-simbol kota dari budaya Barat ke budaya etnis 

kedaerahan, khususnya di sini budaya Minangkabau. Dengan memperlihatkan 

proses perubahan simbol itu bukan berarti tulisan ini bersifat deskriptif. Namun 

Simbol-simbol kota modem yang kosmopolit memang terlihat pada awal abad ke-20. 
Misalnya, kota-kota bentukan kolonial selalu membuat perkarnpungan masyarakatnya 
terkelompok berdasarkan asal-usul etnis itu berasal. Aliibatnya tidak heran setiap kota selalu ada 
nama karnpung Cina, Nias, Arab, Keling, Melayu dan Jaws, kondisi ini juga terdapat di 
Bukittinggi. Namun sayangnya lambat laun karnpung-kampung itu lenvap. Tidak begitu jelas 
kenapa begitu, apakah memang tejadi proses pembauran atau kota justru semakin menunjukkan 
gejda homogen. 



tujuan kongkrit yang ingin disampaikan adalah bagaimana perubahan simbol dari 

kota-kota kolonial di Indonesia belum tentu memiliki corak yang sama. 

Periode 1930-an-1960-an dipilih karena pada masa itu terjadi pertemuan 

dua kepentingan yang berbeda dalarn masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat 

Indonesia tahun 1930-an merupakan masa-masa gejolak rasa kebangsaan sedang 

tumbuh dengan pesat. Sementara di sisi lainnya pemerintah kolonial Belanda 

sedang berusaha pula mempertahankan posisinya sebagai penguasa. Berkaitan 

dengan tema perkotaan yang diangkat dalam tulisan ini, periode 1930-an 

merupakan periode semakin mapannya perkembangan kota-kota kolonial itu. 

Periode 1960-an merupakan tahapan awal dari pelaksanaan pembangunan 

Indonesia, termasuk pembangunan kota-kota. Akibat terlalu menonjolkan simbol- 

simbol ke Indonesiaan, seringkali pada periode ini kota-kota kolonial mengalami 

pergeseran sirnbol. Identitas kota berbudaya Barat semakin lama makin luntur dan 

untuk selanjutnya muncul kota-kota dengan budaya khas Indonesia. 

Melihat gambaran begitu pentingnya kota ini dalam panggung sejarah 

Sumatera Barat, dan melihat semakin memudarnya citra sebagai kota bergaya 

modem yang kultur masyarakatnya cenderung kosmopolitan menuju sebuah kota 

etnis kultural Minangkabau yang cenderung homogen. Pembuktian simbol-simbol 

homogen terlihat dengan tidak satupun ditemukan nama-nama kampung dalam 

kota Bukttinggi yang menunjukkan adanya keberagaman masyarakatnya. Hal ini 

berbeda dengan Padang Panjang atau Padang, simbol-simbol keberagaman ini 

masih terlihat. Setidaknya tergambar dari nama-nama kampung yang 



menunjukkan asal-usul mayoritas penduduknya. Contoh di Padang Panjang masih 

ditemukan adanya nama kampung Jawa, Ambon, Cina, Arab dan lain-lain.'9 L 

Paradoksnya perkembangan kota Bukittinggi dibandingkan dengan 

perkembangan kota-kota lainnya di Surnatera Barat, akhirnya menimbulkan 

beberapa pertanyaan penelitian, yang antara lain sebagai berikut: 

Pertama, Bagairnana perturnbuhan dan perkembangan Bukittinggi pada 

masa akhir pemerintahan Kolonial Belanda (1930-1942), Pada masa Jepang 

(1 942-1945) dan awal pemerintahan Indonesia (1945-1960-an)? Kedua. 

Bagaimana bentuk-bentuk perubahan simbol-simbol kota yang tejadi dalam 

ketiga periodik itu? Ketiga, apa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan- 

perubahan simbol kota pada masa itu? 

19 Lihat kembali kertas kerja tim peneliti. Loc.. Cir 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Kepustakaan Relevan 

Penulisan mengenai Bukittinggi secara khusus memang sudah diawali oleh 

dua tesis pascasa jana (S2) Zulqaiyyim di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan 

Zul'Asri di Universitas Indonesia (UI), namun bukan berarti persoalan 

perkembangan kota Bukttinggi sudah selesai untuk di teliti. Tesis pertama dari 

Zulqaiyyirn berjudul Sejarah Kota Bulattinggi (1837-1942). Periode yang diambil 

membahas perumbuhan kota Bukittinggi pada masa kolonial. Secara khusus 

diperlihatkan bagaimana tumbuhnya Bukittinggi sebagai pusat intelektual di 

Sumatera Barat. Tulisan kedua, Zul'Asri mengambil judul. Bukittinggi 1945- 

1980: Perkembangan Kota Secara Fisik dun Hubungannya dengan Pernilikan 

Tanah. Selain hanya terfokus membahas keadaan Bukittinggi pasca kemerdekaan, 

tesis itu jauh dari tujuan rencana penelitian ini. Temuannya lebih banyak 

membahas perkembangan kota Bukittinggi sering berbenturan dengan sistem 

kepernilikan tanah secara komunal. Kepemillkan tanah komunal itu bagi ZulLAsri 

merupakan faktor utarna sulitnya Bukittingg mengalami kemajuan.*' 

Sementara Ishaq Thaher dan kawan-kawan, sudah lebih dahulu menulis 

buku mengenai kota Bukittinggi, dengan judul Sejarah Sosial Daerah Sumatem 

Yulisan Zul 'Asri ini sudah disarikan dalarn bentuk artikel dalam jumd Diakronika 
Lihat Zul 'Asri. " Kota Bdittinggi: Perkembangan Kota dan Hubungannpa dengan Pernilikan 
Tanah 1945-1 980" Dalarn Jurnal Ilmu Sejarah dun Pendidikan Diakronika. No. 5. Padang: Labor 
Sejarah UNP, 2003. hal 1-1 1 



~ara t . "  Periode sejarah Bukittinggi dibahas mulai dari berdirinya benteng "de 

Kock" pada tahun 1826 sampai dipindahkannya ibukota Propinsi Sumakra Barat 

ke Kota Padang pada tahun 1958. 

Buku ini masih banyak mengandung kelemahan, seperti terdapatnya 

beberapa kekeliruan dalam rnenginterpretasi data. Salah satu kasus dalam 

menyimpulkan mengenai latar belakang orang tua murid Sekolah Nagari 

Bukttinggi pada tahun 1860-an. Menurut Graves, yang dijadikan rujukan itu 

bukanlah sekolah Nagari Bukittinggi melainkan untuk semua sekolah nagan di 

wilayah Sumatera ~ a r a t . ~ '  Selain kesalahan data itu, tulisan Ishaq Thaher mash  

banyak meninggalkan kekaburan fakta-fakta mengenai perkembangan kota 

Bukittinggi. Oleh karenanya terbuka peluang untuk menemukan fakta lebih baru. 

B. Kerangka Berpikir 

Pertumbuhan dan perkembangan sebuah kota pada dasarnya bukan saja 

menyangkut aspek pisik melainkan juga menyanght non pisik.23 Aspek-aspek 

pisik yaitu geografis, iklim. topografis dan sebagainya. Dan non pisik (manusia) 

menyangkut aspek sosial, ekonorni, politik dan budaya. Akibatnya agak susah 

memang mencari definisi baku untuk konsep kota. Masing-masing disiplin ilmu 

memiliki kriteria unik dan beragam. 

Awalnya kota didefinisikan dengan simbol Niut, yaitu sistern hieroglif 

pada zaman Mesir Kuno. Kota digambarkan sebagai lingkaran dengan palang 

21 Ishaq Thaher, et.,al. Sejorah Sosiul Daeruh Sumatera Burnt. Jakarta: PDISN, 1985. 
Sejujumya kesalahan ini lebih dahulu terdeteksi oleh Zulqaiwim. Lihat kembali 

Zulqai!l;im. 0p.Cit. hal. 8 
23 Lihat Hendra Naldi. "Kota Mencari Hari Jadi.. . ... .." Dalarn Jurnal Ilmu Sejarah dun 

Pendidikan Diakronika. Op., Cit. hd. 14 



bergaris ganda di dalamnya. Palang bergaris ganda itu menunjukkan jalan, 

sedangkan lingkaran menunjukkan suatu wilayah te r ten t~ .~~%lax  Weber lebih 

tegas lagi mengatakan, bahwa pada awalnya kota merupakan sebuah tempat 

tertentu yang b e h g s i  untuk pertemuan orang dan pertukaran barang atau 

ir~forrnasi.~~ Fungsi kota semakin hari semakin kompleks. Kota tidak hanya 

befingsi sebagai pasar, pusat peme~ tahan ,  pusat pertahanan, tetapi juga untuk 

berbagai kegiatan. 

Secara umurn Gideon Sjoberg mengemukakan tiga faktor penting menjadi 

syarat munculnya sebuah kota. Pertama, adanya basis ekologis yang 

menguntungkan. Kedua, teknologi maju pada bidang pertanian maupun non- 

pertanian. Ketiga, organisasi sosial yang kompleks dan maju, khususnya dalam 

bidang ekonomi dan politik.26 

Munculnya perkotaan di Indonesia mulai tarnpak sejak pertengahan abad 

ke-19, penyebabnya adalah penjajahan Belanda. Selain sebagai pusat administrasi 

pemerintahan, pada awalnya kota-kota juga ber!kngsi sebagai tempat 

pengurnpulan hasil burni daerah sekitarnya, misalnya kasus kota Padang Panjang 

di Stunatera Barat befingsi sebagai wilayah transit dalam jalur perdagangan pada 

awal abad ke -20 .~~  Berbagai inhstruktur, seperti birokrasi, pasar, transportasi, 

sekolah, dan rekreasi yang dibangun p e m e ~ t a h  Hindia Belanda ditujukan untuk 

24 J. W. Schoorl. Modernisasi: Pengnnfur Sosiologi Negara-Negara Berkembang 
Te rjemahan RG. Soekadjo. Jakarta: Grarnediql984. hal. 263-264. 

25 Lihat dalam Sartono Kartodirdjo.ed. Mmyarnkat Kuno dun Kelompok-Kelompok 
Sosial. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1 977. hal. 1 1-39 

26 Gideon Sjoberg. The Pre-Industri Civ:  Past and Present, Third Printing. New York: 
The Free Press. hal27-3 1 

*' Lihat kembali kertas kerja Pembentukan Hari Jadi Padang Panjang. . . . . . . .. hal. 3 



kepentingan kolonialnya. Oleh karena itu, kota-kota yang dibangun lebih 

merupakan sebagai kota ko~on ia l .~~  \ 

Kota kolonial menurut Sutjipto mempunyai sedikitnya tiga ciri utama. 

Pertama, pemukiman sudah stabil, terdapat garnizun clan pernukirnan pedagang, 

serta tempat penguasa kolonial. Kedua, lokasinya dekat jaringan trasportasi, 

seperti laut, sungai atau persirnpangan jalan. Tujuamya untuk mempemudah 

angkutan barang-barang, baik untuk keperluan ekspor maupun impor. Ketiga, kota 

kolonial penekanannya kepada pengembangan wajah pisik kota, kegiatan 

ekonorni, dan penataan infkastruktur yang meniru gaya ~ r o ~ a . ~ ~  

Pasca kemerdekaan kota-kota kolonial di Indonesia satu per satu 

mengalami perubahan bentuk. Simbol-simbol Barat mulai hilang, untuk 

selanjutnya digantikan oleh simbol kota-kota berbudaya Indonesia atau bahkan 

bernuansa etnis kedaerahan. 

Studi ini menyangkut terjadi perubahan simbol budaya, khususnya budaya 

kota kolonial yang untuk selanjutnya menjadi budaya kota ke Indonesiaan atau 

kedaerahan. Dengan fokus studi seperti itu, berarti tulisan ini erat kaitannya 

dengan beberapa konsep clan teori dari ilmu budaya (dalarn ha1 ini Antropologi) 

Menyangkut perubahan budaya, sebetuhya sukar dibedakan dengan perubahan 

sosial, karena batas keduanya sangat tipk3' Secara definisi mungkin saja bisa 

dilakukan tetapi dalam realitas kehdupan garis pemisah itu sukar dipertahankan. 

28 Zulqaijyirn Op.. Cit. hal. 1 1-1 2. 
29 F.A. Sutjipto Tjiptoatmodjo.'Xota-kota Pantai di Selat Madura (Abad XVlI sampai 

medio Abad XIX)" (Desertasi Doktor). Yogyakarta: Fak Pascasarjana UGM,1983. Dihatip dari 
Zulkaqai im Ibid hal 12 

'kbih jauh lihat Fredian Tony clan Bambang.S Utomo. Konsep don Perspektif 
Perubahan Sosial. Bogor: Labor Sosiologi Pedesaan -IPB, 1994. hal. 4-5 kemudi; lihat juga 
Koentjaraningrat. Pengunfar Annopologi. Jakarta: Aksara Bam, 1986. hal. 202-205 



Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan sosial hanyalah merupakan bagian 

perubahan kebudayaan. Perubahan kebuda%n mencakup kesemua tujuh unsur 

dalam budaya3' 

Ignas Kleden membuat seperangkat teori untuk melihat tejadinya 

perubahan kebudayaan. Pertama, perubahan kebudayaan akan lebih mudah te rjadi 

jika kebudayaan baru dianggap tidak membahayakan kebudayaan lama. Kedua, 

semakin dominan "agen" kebudayaan akan semakin terbuka suatu kebudayaan 

kepada pengaruh baru, l ~ g g a  perubahan kebudayaan itu akan lebih mudah 

terjadi. Ketiga, perubahan kebudayaan itu disertai dengan perubahan organisasi 

sosial dan landasan m a t e r i a ~ n ~ a . ~ ~  

Dalam konteks kota Bukittinggi pascakolonial, budaya yang berbau kolo- 

nial (Barat) sebagian disingkirkan, dengan menggunakan lebih banyak budaya 

lokal (Minangkabau). Dalam konteks pergeseran simbol ini pemerintah merupa- 

kan salah satu agen pernbaharuan. Semakin kompleksnya kebutuhan adrninistrasi 

perkotaan pada akhirnya menuntut semakin luasnya sarana penunjang seperti 

penambahan jurnlah bangunan dan prasarana kehidupan masyarakatnya. 

Studi ini bersentuhan dengan pendekatan sosial yang berkaitan dengan 

perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam s t r u b  dan fimgsi masya- 

rakat. Misalnya perkembangan kota Bukittinggi zaman kolonial, orang kulit putih 

berada pada posisi teratas, yang dalam istilah Furnivall disebut dengan struktur 

masyarakat m a j e r n ~ k . ~ ~  Namun pada masa pasca kemerdekaan beralih ke masya- 

3'~ihat kembali Toni Fredian Ibid. 
32 Igm Kleden. Sikap Ilmiah dan Kritik Kehudaynnn. Jakarta: LP3ES21987. hd.186-187. 
33 Secara keseluruhan pada masa Hindia Belanda demikian menurut Furnivall, adalah 

merupakan suatu Maqarakat Majemuk (Plural Societies), yalini suatu masyarakat yang terdiri atas 



rakat pribumi. Perubahan itu dengan sendirinya menibah struktur pengorga- 

k 
nisasian masyarakatnya baik itu admmistrasi, organisasi ekonomi dan politik.34 

Fenomena perubahan sosial dalam kota Bukittinggi pada masa tahun 

1930-an-1960-an agaknya tepat memakai pemikiran dari Kingsley Davis yang 

mengartikan perubahan-perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang 

terjadi dalam struktur dan fungsi m a ~ ~ a r a k a t . ~ ~  

Berdasarkan uraian terdahuly dapat dibuat suatu kerangka berpikir dalam 

penelitian ini, yaitu, kehadiran kolonial Belanda di Indonesia telah melahirkan 

kota-kota baru dengan simbol-simbol budaya Eropa. Kehadiran kota-kota tersebut 

merupakan konsekwensi dari modem-sasi sistem kolonial di Indonesia. Tercipta- 

nya sistern administrasi baru dengan sendirinya memerlukan ruang tersendiri. 

Maka pada periode awal abad ke-20 itu di Indonesia terjadi pergeseran kota-kota 

penting di Indonesia. Belanda untuk kelancaran sistem administrasinya itu terus 

membuat kota-kota sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kedatangan Jepang 

dengan rnisi perang juga mernasukkan unsur-unsur baru dengan mengubah 

sebagian dari simbol yang ada dengan warna budayanya sendin. 

dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembahman satu sama lain di dalam 
suatu kesatuan politik. Sebagai rnasyarakat majemuli ia menarnakan situasi zarnan Kolonial 
Belanda di Hindia Belanda sebagai suatu tipe masyarakat daerah tropis di rnana mereka yang 
berkuasa dan mereka yang dihuasai rnemilih perbedaan ras. Orang Belanda meskipun minoritas. 
namun berfirngsi sebagai penguasa yang rnemerintah bagian arnat besar orang-orang Indonesia 
(pribumi). Lihat Nasikun. Sisrern Sosiai Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 1991. ha1.3 1 .  

William F. Ogbum bemsaha rnemberikan sesuatu pengertian tertentu, walaupun dia 
tidal; memberi definisi tentang perubahan sosid tersebut. h a  terutama menegemukakan bahn-a 
ruang linghup perubahan-perubahan sosial rnencakup unsur-unsur kebudayak baik yang materiil 
maupun yang immateriil. dengan terutama rnenekankan pengaruh yang besar dari unsur-unsur 
immateriil. Soejono Soekanto. L%siologi Suatu Penganlar. Jakarta: Rajawd i Pers, 1 987.hd. 283- 
284. 

" Ibid. hd.284 



Sistem itu, pascakolonial mulai diganti dengan sistem pemerintahan 

negara Republik 1ndones5. Sebagai negara baru, bemaha mencari jati dirinya 

sendiri. Kota-kota kolonial secara bertahap mulai dirubah menjadi kota-kota 

bercorakan Indonesia. Tidak jarang malahan menghlangkan identitas aslinya 

sebagai kota kolonial. Terjadinya perubahan simbol-simbol itu menarik untuk 

diteliti secara mendalam. Dengan demikian, asumsi yang dapat dibuat dalam 

penelitian ini adalah: Fenomena beralihnya pemerintahan kolonial ke 

pemerintahan Indonesia berpengaruh terhadap bentuk-bentuk sirnbol kota-kota di 

Republik Indonesia. Untuk menjawab asumsi tersebut dilakukan penelitian di 

Kota Bukittinggi dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat. 

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka berpikir dalam dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar 1 berikut ini: 

Gambar 1 : Kerangka Berpikir 
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BAB I11 

~ U J U A N  DAN MANFAAT PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah unh~k mendesknipsikan perhunbuhan 

dan perkembangan Bukittinggi pada masa (1930-an-1960-an). Menjelaskan 

beberapa bentuk perubahan sirnbol kota yang terjadi pada penode yang sama dan 

sekaligus menggambarkan faktor-faktor terjadinya perubahan i tu. 

B. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi pemecahan masalah pembangunan, 

terutama berkaitan dengan pennasalahan arah pengembangan kota-kota di 

Indonesia (secara mum),  dan khususnya bagi kota Bukittinggi. Fenomena 

kehilangan identitas pada banyak kota dapat dijadikan pengalaman dan solusi 

dalam penelitian ini. Selain alasan ihl, penelitian ini dinilai bermanfaat dalam 

menambah khazanah penulisan sejarah lokal, khususnya bidang perkotaan. 



BAB IV 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, yang berusaha 

memperlihatkan proses pergantian dari kekuasaan kolonial ke pemerintahan 

Indonesia yang melahirkan pergeseran simbol-simbol kota. Sebagaimana 

lazirnnya dalam studi sejarah, penelitian dimulai dan' langkah penelusuran 

sumber-~urnber.'~ S~unber-stunber yang dibutuhkan dalam penelitian 

dikumpulkan melalui studi perpustakaan. Arsip-arsip perkotaan yang cukup 

banyak tersedia di Arsip Nasional Jakarta, Pustaka Nasional Jakarta, dan Pusat 

Dokumentasi dan Infomasi Kebudyaan Minangkabau Padang Panjang. 

Sumber-sumber arsip baik itu arsip kolonial maupun pemei-intahan Indo- 

nesia, dan koran-koran yang terbitan sezarnan tergolong sumber primer. Untuk 

sumber pendulc~~ng (sumber sekumder) dalarn penelitian ini diambil dari sumber- 

surnber berupa buku-buku -populer maupun ilmiah- dan artikel-artikel ilmiah 

yang belum dan telah diterbitkan. 

Sebagaimana lazirnnya studi sejarah, analisa data dilakukan pada tahap 

kritik sumber. Kritik ini dilihat dari dua bentuk, yaitu berupa kritik eksteren dan 

kritik interen. Kemudian dari sumber yang sudah dipilih disusun fakta-fakta yang 

disintetiskan melalui analisa logis dengan interpretasi-interpretasi. Hasilnya 

dideskripsikan dalam bentuk penyajian sejarah. Dengan kata lain penelitian ini 

36 Penelitian sejarah tennasuk dalarn rumpun metode peneliiian kualitatif. Lebih lanjut 
lihat. S u d w a n  Danim. Menjndi Peneliri KunlitntiJ: Bandung: Pustaka Setia 2002. ha]. 53. 



merupakan perpaduan gambaran peristiwa dengan analisa-analisa ilrniah melalui 

\ 
pendekatan ilmu-ilmu sosiaL3' 

37 Studi sejarah modem selalu bersentuhan dengan ilmu-ilmu sosial. Untuk seianjutnya 
lihat saja. Sartono Kartodirdjo. PetTdekatan Ilmu Sosial Dalcrrn Metodologi Sejarak. Jakarta: 
Gramedia 1993. ha]. 120- 130. 



BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASJL 

1. Geografis 

Bukittinggi merupakan salah satu kota yang terletak di dataran hlinggi 

Agam, daerah pedalaman Propinsi Surnatera Barat, yang merupakan bagran dari 

jajaran pergunungan Bukit Barisan. Pergunimgan ini membujur dari utara di 

Propinsi Aceh sampai ke selatan di propinsi Lampung yang membelah dataran 

rendah yang luas di sebelah timur dan dataran rendah yang sempit di sebelah 

barat. Dengan didasarkan pada bentuk georafisnya tersebut, W. A. Withington 

mengklasifkasikan kota-kota di Sumatra atas keriteria lokasi dalam kesatuan 

enarn zone geografis: kepulauan sebelah barat; dataran bagian barat; dataran 

tinggi; daerag pegunungan yang rendah; dataran bagian timur; dan kepulauan 

sebelah tirnu. Padang berada di zone dataran bagian barat; sebaliknya Medan, 

Palembang dan Pekanbaru terletak di dataran bagian timur; dan kota Bukittinggi 

terletak di zone dataran tinggi, dataran tinggi  am^^ (Gambar 2). 

Sehubungan dengan itu, maka kota Bukittinggi terletak pada ketingaan 

909 meter sampai 941 meter di atas permukaan laut dengan topografinya 

berbukit-bukit dan sihu udaranya berkisar antara 19 sampai 22 dejat  Celcius. 

Topografi wilayahnya yang berbukit-bukit, yaitu: Bukit Mandiangin, Bukit 

Ambacang, Bukit Upang-upang, Bukit Pauh, Bukit Lacik, Bukit Jalan Aua Nan 

18 Freek Colombijn Parches of  Padung: 7he Hisrory of  An Indonesian Town in The Use 
of Urban Space (Leiden: CNWS Publications, Leiden Universiv, 1994) hlm. 4 .  
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Pasa, Bukit Cindai, Bukit Campago, Bukit Gumasik, Bukit Gamuak, bukit guguk 

Bulek, Bukit Sungkuik, Bukit Apit, Bukit Pinang Sabatang, Bukit Jirek, Bukit 

Malambuang, Bukit Cubadak Bungkuak, Bukit Sarang Gagak, Bukit Kubangan 

Kabau, Bukit Tambun Tulang, Bukit Cangang, Bukit Parit Natung, Bukit Sawah 

Laweh, Bukit Batarah, Bukit Pungguak, Bukit Paninjauan (Garegeh), dm 

Gulimeh ( ~ u l i d i a k ) ~ ~  (Gambar 3). 

Luas wilayahnya adalah sekitar 2.523,9 ha yang sebagian di antaranya 

merupakan bukit-bukit dan sebuah lembah pada bagian barat kota yang dikenal 

dengan Ngarai Sianok yang di dalamnya mengalir anak sungai, Batang (sungai) 

Masang yang bermuara ke Samudera Hindia. Dengan keadaan demikian secara 

umum topografi kota Bukittinggi dapat dibagi atas dua bagian wilayah yang 

berbeda, yaitu: a) Daerah berbukit-bukit dengan kemiringan lebih dari 15 %, 

terdapat pada bagian barat dan utara kota, yaitu sebagian Guguk Panjang, 

Mandiangin dan koto Selayan dengan luaslebih kurang 51 S, 384 hektar atau 21 % 

luas kota; dan b) daerah yang landai dengan kemiringan h a n g  dari 15 % terdapat 

pada bagian timw dan selatan kota dengan luas lebih kurang 2005, 516 hektar 

atau 79% dari luas kota40 (Gambar 4). Di wilayah ini mengalir dua buah sungai 

(batang air) kecil, yaitu: I )  Batang Buo (Tambuo), yang mengalir dari selatan di 

Banahampu ke utara di Kapau melalui jorong-jorong: Tigo Baleh, Aur Birugo, 

Guguk Panjang, Koto Selayan, dm Mandiangin; dan 2) Batang Agam, yang 

39 Mohammad Hadjerat, Peringaran Penjerahan Djabaran fif~morie Van Overgrave) 
Pernerintahan Negeri Kurni Limo Djorong, 1950, hlm 3-4. 

40 Pernerintahan Kotamadya Daerah Tingkat I1 Bukittinggi. Rencana induk Kora 
Bukittinggi 1984-2004: Kompilasi Data 1985, hlm. 112. 
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mengalir dari selatan di Padang Luar ke utara di Pakan Karnis melalui jorong- 

jorong, Aur Birugo, Guguk Panjang, dan ~ a n d i a n ~ i n ~ ' .  

Keadaan geografis kota Bukittinggi yang demikian rupa menjadikan kota 

ini begitu indah dan nyaman. Apalagi kota ini terletak di jantung pulau Sumatra 

yang merupakan tempat persimpangan jdur lintas Sumatra. Sebagai sebuah kota 

yang berada di daerah pedalaman, jantung pulau Sumatra, kota ini berada pada 

jalan lintas Sumatera jalur tengah, sesungguhnya memenuhi syarat menjadi daerah 

pusat dan tempat persinggahan serta persimpangan jalan, yaitu tempat yang dapat 

menyebarkan jalur pergerakan lalu lintas dari keempat penjud2, yaitu ke selatan 

menuju kota Padang dan kota-kota serta daerah bagian selatan pulau Sumatra dan 

Jawa, ke utara menuju kota Medan serta daerah bagian utara pulau Sumatera, ke 

arah timur menuju kota Pekanbaru daerah Riau, dan ke arah barat kota lubuk 

basung dan daerah bagian Sumatra barat (Gambar 5). 

Sementara itu kota Bukittinggi mempunyai h g s i  ganda, selain sebagai 

daerah tingkat I1 Kotarnadya Bukittinggi, juga sebagai ibukota Kabupaten Agam. 

Sebagai daerah tingkat I1 Kotamadya, Buhttinggi dilingkari sepenuhnya oleh 

wilayah daerah tingkat I1 kabupaten Agam. Secara eksplisit dapat dijelaskan 

bahwa kota Bukittinggi dengan daerah sekitarnya berbatas sebelah utara dengan 

Kecamatan Tilatang Kamang; sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan 

Banuhampu Sungai Puar; sebelah barat berbatas dengan Kecamatan Arnpek Koto; 

41 Bulatringgi dalam An& 1981, BPS, Kantor Statistis Kotamadya Buhninggi? hlm. 1-3. 
42 Melville C. Branch Perencornan Kora Komprehensrf Penganrar dan Penjelasan, 

Cetakan Kedua ditejemahkan oleh Barnbang Hari Wibisono (Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 19%0 hlm. 38 
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dan sebelah timur berbatas dengan Kecamatan Ampek Angkek Candung, semua 

wilayah tersebut merupakan daerah tingkat I1 kabupaten  a am^^ (Gambar 6). 

Wilayah di sekitar kota Bukittlnggi yang melingkarinya merupakan lahan 

pertanian yang subur, sehingga terlihat hamparan sawah dengan kehidupan 

penduduknya bercocok tanam: padi yang berkualitas tinggi, sayur-mayur serta 

palawija dan tanarnan tua seperti pisang. Di samping itu, ada usaha kerajinan 

seperti pandai emas dan perak, sulaman, konveksi, dan pandai besi yang 

menghasilkan alat-alat keperluan rurnah tangga dan pertanian. Hasil-hasil tersebut 

dipasarkan di kota Bukittinggi untuk selanjutnya dibawa ke daerah propinsi 

tetangga. Hampir sama halnya dengan sebagian besar kota-kota di pedalaman 

Sumatera barat, kota Bukittinggi sebagian besar turnbuh dart berkembang dari 

h a i l  daerah pertanian tersebut dan ditunjang oleh hasil usaha kerajinan. 

2. Penduduk 

Seperti hahya sebagian kota-kota di Indonesia, kota Bukittinggi didiami 

beberapa komunitas etnis selain Minangkabau sebagai etnis mayoritas, ada lagi 

etnis Jawa, Cina, India, dan lain-lain. Di antara etnis-etnis minoritas tersebut, 

meski mereka terkonsentrasi di dalarn komunitasnya, namun tidak terkesan 

ekslusif dan mereka dapat berintegrasi dengan baik. Hal ini terlihat dalam 

pergaulan sehari-hari, mereka menggunakan bahasa daerah (bahasa 

Minangkabau), hanya sebagian etnis Jawa yang masih menggunakan bahasa 

daerahnya dalam pergaulan sesamanya. 

" Bulnttinggi dolm A ~ g k a .  op. Cit., hlm. 2-3. 





Penduduk kota Bukittinggi berdasarkan sensus penduduk 197 1 berjumlah 

63.132 jiwa 44. Hal ini dapat diperhatikan dari sensus 1961 berjumlah 51.456 jiwa 

yang menunjukkan laju pertumbuhannya 2,2 % pertahun, sedang pertumbuhan 

rata-rata penduduk Sumatra Barat antara tahun 196 1 - 197 1, lajunya 1,9% pertahun. 

Angka pertambahan penduduk kota ini setelah kemerdekaan tidak lagi sebesar 

angka pertambahan sebelum kemerdekaan dan awal kernerdekaan. Sebagai 

perbandingan pertumbuhan penduduk tersebut dapat diperhatikan, bahwa pada 

masa kolonial 1920-1930, dari 5.004 jiwa menjadi 14.657 jiwa, lajunya hampir 

20% pertahun; dan antara 1930-1961, lajunya 8,6% pertahun. Sementara wilayah 

kota pada masa kolonial itu hanya sebagian (seperempat) dari wilayah Nagari 

Kurai Limo Jorong atau wilayah administrasif kota sejak tahun 1 9 5 0 ~ ~ .  

Menurut cacah jiwa penduduk Nagari Kurai Limo Jorong (wilayah di 

luar administratif kota Bukittinggi waktu itu) bulan Desember 1946, awal 

kemerdekaan, bejurnlah 20.522 jiwa, termasuk para pengungsi dari Padang, 

Sumatra Tirnur, dan daerah Selanjutnya menurut Hadjerat penduduk yang 

masuk ke dalam Pemerintahan Kota seperti: Kampung Baru, Jalan Mandiangin, 

Bukit Cangang, Aur Tajungkang, Tembok, Kayu Ramang, Landbouw, Tengah 

Sawah, Atas Ngarai, dan Tarok tidak tennasuk yang dicacah4'. 

Pada wilayah pemerintahan kota tersebut lebih dominan penduduk dari 

wilayah sekitar (bukan orang Kuuai), daerah lah, dan etnis lainnya. Sensus tahun 

(Ibid , hlm. 3 1 -37) 
45 Mohammad Hadjerat, op. cir., hlm. 5-6. 
56 LOC. cit., 
47 Pencacahahan ini dilakmkan hanya bagi penduduk asli Ku* tidak termasuk tercacah 

yang bertempat tinggal di nilayah kota karena menjadi warga kota. Sampai tahun 1946 antara 
wilayah Kurai Limo Jorong dan Wila~ab Pemerintah Kota Terpisah Loc. cit., 



1961 seluruh wilayah Kurai Limo Jorong dan wilayah Pemerintah Kota telah 

digabung, maka jumlah penduduknya 51.456 jiwa. Guguk Panjang yang sejak 

awal merupakan pusat kota, penduduknya berjumlah 29.213 jiwa4', yang berarti 

56,7% dari seluruh penduduk kota keseluruhan. (lihat Tabel I). 

Tabel 1 : Penduduk Bukittinggi 196 1 - 1969 

Sumber: Diolah dari Bukittingi dalam Angka 1961 -1975 

J u m l a h  P e n d u d u k  

Sehubungan denga'n masalah tersebut menurut Mochtar Naim (1973) 

bahwa beberapa kota di Surnatera Barat termasuk Bukittinggi terjadi i n v o ~ u s i ~ ~ ,  

sebagaimana halnya Evers (1974) juga dalam penelitian mengenai kota-kota di 

48 Bukittinggi dalm A n g h  1975? BPS, Kantor Statistik Kotamadya Bukittinggi, hlm. 1. 
49 Mochtar Naim, Perkembangan Kota-kota di Sumatera Barat. Prisma. Nomor 3, tahun 

ke 11, Juni 1973. 

Buki t- 
tinggi 

25,239 

5 1.456 

52.519 

53.604 

54.71 1 

55.841 

56.994 

58.171 

59.372 

60.598 

Luas J o r o n g  

1 Panjang 
6 , 8 3 1  

1961 / 29.231 

1962 1 29.597 

1963 29.979 

1964 1 30.356 

30.739 

31.100 

1967 31.465 

1968 ; 31.825 

1969 1 32.178 

Aur 
Birugo 
2,601 

4.445 

4.761 

5.098 

5.458 

5.840 

6.249 

6.684 

7.146 

7.639 

Mandi- 
angin 
9,243 

11.281 

11.549 

11.823 

12.098 

12.377 

12.659 

12.943 

13.230 

13.519 

Koto Tigo 
Selayan ! Baleh 
2,913 3,651 

1 
I 

3.885 2.632 

3.953 1 2.659 

4.020 / 2.684 

4.089 / 2.710 
I 

4.157 1 2.735 

4.226 2.760 
I 

4.295 2.784 

4.364 ! 2.807 

4.432 i 2.830 
I 



Asia Tenggara mengemukakan bahwa involusi kota terutama terjadi pada kota- 

kota sedang dan kecil, kecuali di Malaysia Barat dan Singapura, jumlah 

penduduknya tetap atau berkurang, karena kurangnya tingkat diferensiasi sosial, 

dengan kata lain tidak terdapat atau sedikit saja perkembangan sosial dalam 

bidang kelembagaan maupun dalam struktur sosial. Hanya yang terjadi adalah 

segmentasi, yaitu adanya institusi-institusi yang tipenya sama, lebih banyak orang 

dalarn suatu bidang pekerjaan yang sama, sedikit perubahan pola sosial yang ada, 

tetapi bukan evolusi dari struktur-struktur baru. Sesungguhnya pada kota-kota 

tersebut tidak diharapkan perubahan-perubahan drastis selain pertambahan 

penduduk dan diikuti oleh perluasan daerah pemukiman, akan tetapi tanpa pola- 

pola baru segregasi daerah kediaman. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa suatu 

pertumbuhan penduduk tanpa perkembangan''. 

Pada masa tertentu laju pertumbuhan penduduk kota Bukittinggi dapat 

dikatakan stationer dan pernah ada penurunan. Hal ini secara urnurn menimpa 

Surnatera Barat sebagai akibat dari tekanan yang tak tertahankan sesudah 

pemberontakan PRFU, banyak orang berbondong-bondong merantau''. 

50 Istilah ini semula digunakan Cifford Geertz pada Involusi Pertanian, kemudian Evers 
menggunakan pula istilah involusi dalam suatu penelitiannya di kota Padang, bahwa sekitar tahun 
1970 Padang mengalami s u m  keadaan involusi kota, Colombijn kemudian dalarn disertasinya 
mengenai kota Padang tahun 1994 juga mengadopsi konsep ini. Ia mengemukakan konsep yang 
menarik ini tidak punya batasan secara jelas, namun sehirang-kurangnya mempunyai kdter is t ik  
sebagai berikut: suatu perpindah-an para sarjana yang merupakan migrasi para intelektual ke kota 
yang lebih menjanjikan harapan dan dalam struktur jabatan dan pekejaan yang tidak berkembang 
(statis), sebuah kota pedagang-pedagang kecil dan pegakvai-pegawai pemerintah (Evers, 1974: 80); 
suatu angka pertumbuhan kota sama dengan penduduk secara umum (Evers, 1974: 76); dan 
pemilikan tanah komunal yang tetap (tidak bertarnbah) (Evers, 1974: 91), lihat Hans-Dieter Evers, 
Involusi Kota di Asia Tenggara: Kasus Kota Padang, Prisma, Nomor 2, tahun ke 111, April 1974: 
Freek Colombijn op. cit.. hlm. 135. 

5 1 Harnka, Islam dan Adat Minangkabau (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985) hlm. 116: 
taufik abdullah, Studi tentang Minangkabau ddam A.A. na~is,  Dialektika Minangknbnu: Dalarn 
Ketnelut Sosial dun Polifik, 1983) hlm 162; dan Mochtar Naim Merantau Pola Migrasi Suku 
Mir7nngkabau (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984) hlm. 264. 



Bukittinggi merupakan basis pemberontakan tersebut dan berlanjut dengan 

\ 
pengganyangan terhadap paham komunis, maka laju pertumbuhan penduduknya 

antara tahun 1961-1966 yaitu 0,650/d2. Persoalan ini ditambah lagi oleh faktor 

kesulitan ekonomi yang mulai terjadi di daerah ini pada akhir tahun 1960-ans3, 

yang berlanjut sarnpai pertengahan tahun 1970-an, sehingga banyak penduduk 

yang mencari kerja ke luar daerahnya. 

Dalam ha1 persebaran penduduk di Bukittinggi, kelihatannya tidak 

merata. Persoalan ini tampaknya disebabkan oleh perbedaan sistem pemilikan 

tanah pada masing wilayah tersebut, sehingga penduduk terpusat pada wilayah 

yang lebih mudah pembebasan tanah dan mendapatkannya. Wilayah seperti 

Guguk Panjang sejak kedatangan Belanda merupakan pusat kota dan telah 

memberikan kemudahan-kemudahan bagi pendatang untuk mendapatkan tanah 

dalam rangka memperlancar usaha untuk memenuhi kebutuhan para aparaturnya, 

sehingga terjadi pemusatan penduduk di wilayah ini. Wilayah Guguk Panjang 

yang luasnya seperempat lebih (6,831 km2) dari wilayah kota Bukittinggi (25,239 

km2), kepadatan penduduknya 4.71 1 jiwa/km2 pada tahun 1969 dengan jumlah 

32.178 jiwa lebih setengah jumlah penduduk kota keseluruhan, yaitu 60.598 

jiwa5! Wilayah yang hampir sama halnya dengan Guguk Panjang adalah Aur 

Birugo dengan luas wilayah 2,60 1 Ian2, kepadatan penduduknya 2.937 j i w a ~ k r n ~ ~ ~  

(lihat Tabel 2). ta am bar 7). 

52 Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat I 1  Bukittinggi, Rencana Induk Kota 
B ~ k i t t i n g g ~  Analisa, 1985. hlm. 19. 

Mingguan Singgalang, No. 28, Juni 1969. 
54 Bukimnggi dalam Angka 1979, BPS, Kantor Statistik Kotamadya Buhttinggi, hlm. 1- 

22. 
55 LOC. cit. 





Tabel 2: Kepadatan Penduduk Bukittinggi Rata-rata Per Km2 1961-1969 

Sumber: Diolah dari Bukittinggi dalam Angka 1961 -1975 

h 

K e p a d a t a n  P e n d u d u k  

3. Nagari Kurai Limo Jorong dan Kota. 

Kurai Limo Jorong merupakan sebuah nagari yang terletak di dalam 

Luhak Agam, salah satu dari Luhak Nan Tigo di ~inangkabau*~.  Di nagari inilah 

terletak kota Bukittinggi yang bagaimanapun juga merupakan bagian tidak 

terlepas dengan tradisi Minangkabau. Di Minangkabau, nagari men~pakan 

kesatuan masyarakat adat yang otonom, ia merupakan republik mini dengan 

teritorial yang jelas bagi anggota-anggotanya, mempunyai pemerintahan sendiri, 

Bu ki t- 
tinggi 

25,239 

2.093 

2.086 

2.124 

2.168 

2.212 

2.258 

2.305 

2.352 

2.401 

J o r o n g  

56 Di Minangkabau terdapaf tiga wilayah utama asal suku Minangkabau yang ser~ng 
disebut Luhak: Tanah Dam, Agam dan Limo Pduh Koto 

Koto 
Selayan 
2,913 

1.334 

1.357 

1.380 

1.409 

1.427 

1.451 

I .474 

1.498 

1.521 

Mandi- 
angm 
9,243 

1.220 

1.249 

1.279 

1.309 

1.339 

1.370 

1.400 

1.431 

I .463 

Guguk ' Aur 
Panjang Birugo 
6,831 1 2,601 

Tigo 
Baleh 
3,651 

72 1 

728 

735 

742 

749 

756 

763 

769 

775 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

4.277 j 1.709 
I 

4.333 1.830 

4.389 1 1.960 
I 

4.444 2.098 
I 

4.449 2.245 

4.553 

4.601 1 ::::: ' 2.747 

4m659 4.71 1 2.937 



dan mempunyai adat sendiri yang mengatur tata kehidupan Oleh 

sebab itu di Minangkabau dikatakan adat salingka (dalarn kgkungan) nagari, 

artinya masing-rnasing nagari mempunyai adatnya sendiri-sendiri. 

Dalam ha1 ini di Minangkabau, sebuah nagari dapat terbentuk apabila 

sekurangnya ada empat suku. Kalau belum terpenuhi syarat tersebut, maka 

statusnya adalah kampung (dusun). Dalam undang-undang adat nagari 

dikemukakan bahwa: "Nagari berkeempat s u b ,  suku berbuah peiut (anggota dan 

famili), kampung bertua (ketua a tau pernimpin), rumah gadang bertungganai 

(pernimpin dan pelindung). Di samping itu ada pula syarat fisik yang hams 

dipenuhi oleh suatu nagari, yaitu: Sam berlabuh (punya jalan), kedzia bertapian 

(sumber air dan tempat mandi), ketiga berbalai (tempat pertemuan), keempar 

bermesjid, dan kelima bergelanggang (arena b e ~ m a i n ) ~ ~ .  Apabila sebuah nagari 

sudah tidak lagi menampung dan memenuhi kebutuhan penduduknya, maka 

penduduk tersebut dapat membuat Iokasi baru untuk memenuhi kebutuhannya. 

Perluasan ke lokasi baru ini bermula dalarn bentuk apa yang dinamakan taratak, 

yang berkembang menjadi dusun dan dusun berkembang menjdi koto. Setelah 

wilayah tersebut memenuhi syarat menjadi sebuah nagari sebagaimana menurut 

ketentuannya, barulah dapat berdiri pula sebuah nagari baruj9 

57 Imran Manan, Birolaasi Modern dan Otoritas Tradisional di Mimngkabau: Nagari 
dun Desa di Minangkabau (Padang: Yayasan Pengltajian Kebudayaan Minangkabau 1995) hlm 
23-24. 

58 M. Nasroen Dasar Falsafah Adat Minangkabau (Jakarta: Bulan Bintang, 1957) hlm 
136; dan Proyek Inventarisasi dan Dokurnentasi Sejarah Nasional, Sejarah Sosial di Daerah 
Sumatera Barat (Jakarta: Direkorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departernen Pendidikan dan 
Kebuda~aan? 1983) Nm. 31-32 mengutip dari Dt. Majo Indo, Tamho Alnm Minangkabau (Jakarta: 
tt, 1976) hlm.22. 

59 M. Rasjid Manggis Dt. Radjo Penghulu Minangkabau: Sejarah Ringkas dun 
Kebudayaann-va (Jakarta: Mutiara, 1985) Nrn. 120: dan Irnran Manan, op. Cit., hlm. 24. 



Dengan demikian nagari merupakan suatu wilayah di Minangkabau, 

-a 
terbentuk dari federasi suku-suku (clan), paling kurang ernpat suku, yang 

dipimpin oleh penghulu. Kerapatan (musyawarah) penghulu merupakan 

kekuasaan yang tertinggi di nagari yang biasa disebut Kerapatan Adat Nagari 

(KAN), yang menrpakan suatu unit dalam sistem pemerintahan tradisional 

Minangkabau. Kerapatan Adat Nagari atau Kepala Nagari yang melaksanakan 

administrasi pemerintahan nagari6'. 

Adapun dalam perkembangannya, pelaksana administrasi pemerintahan 

kepala nagari pada beberapa nagari dijalankan oleh seorang wakil penduduk 

nagari yang dipilih dari anggota masyarakatnya sendiri secara langsung61. Untuk 

mempermudah urusan kepala nagari dalam pelaksanaan tugasnya, ada sub nagari 

yaitu jorong (korong) yang dikepalai oleh wali atau kepala jorong dan di 

bawahnya ada lagi kampung yang dikepalai oleh kepala kampung (ha kampung). 

Bagi masyarakat Nagari Kurai Limo Jorong sama halnya dengan 

kelompok masyarakat lainnya di Minangkabau merupakan suatu komunitas yang 

datang dari suatu tempat yang biasa disebut sebagai nagari awal Minangkabau, 

yaitu Pariangan Padang Panjang dan akhirnya menetap pada suatu tempat yang 

baru, yang kemudian setelah berkembang mereka beri nama nagari Kurai Limo 

Jorong. Di dalam Tambo Nagari Kurai Limo Jorong disebutkan bahwa sebelum 

bertempat tinggal menetap di negeri yang sampai saat mereka diami, mereka 

berasal dari Pariangan Padang Panjang. Setelah berkelana di beberapa tempat, 

mereka sampai di Koto Jolang, Tigo BaIeh sekarang. Akhirnya mereka menetap 

60 Proyek Inventarisasi dan Dokurnentasi Sejarah nasional, op. cit., hlm.31 
6' Imran Manan, op. cir., hlm 73. 



menghuni kampung Gobah di Balai Urang Banyak, di nagari Tigo Baleh juga. 

% 
Sesudah berkembang di sini barulah memperluas daerah hunian mereka ke lima 

Jorong, yaitu Tigo Baleh, Koto Selayan, Mandiangin, Guguk Panjang, dan Aur 

Birugo. Dalam tuntutan perkembangan jorong-jorong tersebut berkembang 

menjadi nagari, meski masih bernarna jorong, dan suatu waktu juga pemah 

disatukan kembali satu nagari, sebagairnana pemah terjadi pada awal 

kernerdekaan sampai tahun 1950. Walaupun penduduk Kurai telah menyebar ke 

Iima Jorong, namun adatnya adalah satu (tidak berbeda), seadar selimbago dengan 

batas wilayahnya dinamakan K m i  nan salingka Aur, maksudnya nagari orang 

Kurai yang dilingkari aur memiliki satu adat istiadat tersendid2. 

Masyarakat Kurai sangat kuat memegang adat istiadatnya dan 

mernpunyai struktur kepemimpinan adat yang teratur dan jelas. Kepemirnpinan 

adat yang bersifat informal ini tidak dapat dicarnpuri oleh kekuasaan pemerintah, 

karena pada dasamya ia terikat dan berhubungan Iangsung dengan sanak-saudara 

dan anak-kemenekan di lingkungan kaum kerabatnya (suku). Di dalam 

masyarakat Kurai Limo Jorong pada level tertinggi sepanjang adatnya yang 

berkuasa adalah Penghulu Nan 26, artinya selama adat masih menjadi pegangan, 

baik secara individu maupun secara berkaurn. Penghulu Nan 26 ini terbagi atas 3 

strata, yaitu: 

a. Penghulu nan balimo terdiri dari 5 orang penghulu. 

b. Penghulu nan sembilan terdiri dari 9 orang penghulu. 

c. Penghulu nan duo baleh terdiri dari 12 orang penghulu. 

62 H .  Mohammad Hadjerat; Sejarah Negeri Kurai Limo Djorong serta Pemerintahnqva. 
Pasar dun Kora Buhrtinggi (Bukittinggi: Tsarnaratul lchwan, 1947) hlrn. 7. 



Di luar Penghulu Nan 26 ada pula 4 (empat) Penghulu yang disamakan 

\ 
pengkatnya dengan Penghulu nan 26. Struktur kepemimpinan adat seperti ini 

merupakan salah satu bentuk perbedaan dari masing-masing nagari di 

Minangkabau. Namun secara urnum dapat dipahami dari pola-pola dan sistem 

kepemimpinan mana berasal, Koto-Piliang atau Bodi-Caniago. Oleh karena 

struktur kepemimpinan tersebut berstrata berarti sistem yang dianut adalah 

kepernimpinan Koto-Piliang warisan Datuk Ketumanggungan, meski ada yang 

menyebut pisang sikalek-kalek utan, pisang tarnbatu nun baga~ah, Koto Piliang 

anyo bukan, Bodi Caniago anyo aniah yang maksudnya dapat disimpulkan bahwa 

mereka tidak mewarisi satu sistem saja dari kedua sistem Koto Piliang dan Bodi 

~ a n i a ~ o ~ ~ .  

Segala keputusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat Kurai 

Limo Jorong biasanya melalui prosedur adat istiadat yang berlaku di wilayah ini 

(begenjang naik, bertangga turun). Pada tingkat yang lebih rendah dari Penghulu 

Nan 26, terdapat Penghulu yang mempunyai keuasaan mulai pada tingkat yang 

paling bawah, Hindu (lingkungan famili), sampai ke tingkat Jorong dan Nagari. 

Sesuai dengan ruang lingkup masalah dan kapasitas yang dirniliki, permasalahan- 

pennasalahan yang ada dalam masyarakat diselesaikan terlebih dahulu pada 

bagiamya masing-masing, mulai pada tingkat yang lebih rendah sampai ke 

tingkat yang lebih tinggi. Apabila tingkat leblh tinggi tidak dapat 

menyelesaikannya, baru diserahkan ke tangan Penghulu Nan 26. Para Penghulu 

tersebut menurut strata terdiri dari: 

6%H. Mohammad Hadjerat, op. ccit., 1950, him. 29 



a. Pangkatuo Nagari berkuasa di nagari (jorong). 

b. ~angkatuo h rnpung  berkuasa di kampung. 

c. Pangkatuo Kubu, berkuasa di kubu yang pangkat dan 

kekuasaannya sarna dengan Pangkatuo Kampung; dan 

d. Pangkatuo Hindu berkuasa dalam lingkungan farnilinya. 

Jadi tidak hams seluruh permasalahan diselesaikan sarnpai ke tingkat 

yang paling tinggi, dan juga tidak seluruh permasalahan menjadi mudah karena 

akan melalui kesepakatan pada tingkat yang paling tinggiG. 

Dalam perkembangan kepemimpinan tradisional di Kurai Limo Jorong, 

baik Penghulu Nan 26 maupun keempat tingkat Pangkatuo tersebut, masih dapat 

bertahan sarnpai saat ini. Hanya saja wewenangnya sejak dulu terbatas pada 

penduduk asli Kurai, artinya penduduk pendatang tund-ak pada atuuan yang 

berlaku secara urnum di wilayah kota Bukittinggi. Dalam kepemimpinan 

administratif kenagarian secara formal (pernimpin poIitis). Ada Wali Nagari dan 

di bawahnya Wali Jorong yang dipilih secara langsung oleh warganya. Seorang 

wali nagari atau wali jorong biasanya hanya berkuasa secara periodik, artinya 

sewaktu-waktu dapat berhenti atau mengalami perubahan oleh kebijaksanaan 

politis yang tinggi, namun pimpinan adat tidak munglan tersingkirkan karena 

yang mernilih dan mengangkatnya adalah anggota sukunya (kaurn) masing- 

masing, kecuali kalau sukunya mengalami kepunahan. 

Pada setiap nagari biasanya terdapat pekan (pasar) nagari untuk menjual 

hasil pertanian atau membeli kebutuhan penduduknya. Masing-masing nagaii 

64 H. Mohammad Hadjerat, op. cil., 1947, hlm. 14-15 



tersebut bisanya memungut bea dari pekan tersebut untuk keperluan nagari atau 

a 
perbaikan pekan ~ t u  sendiri. Pada nagari-nagari yang berdekatan, pekan tersebut 

dibedakan pelaksanaan harinya supaya masing-masingnya dapat berkembang 

dengan baik, sehingga nama pekan (pasar) tersebut menggunakan nama hari yang 

tujuh tersebut, seperti pekan Akad (ahad), pekan Sinayan (Senin), pekan Selasa, 

pekan Rabaa (rabu), pekan Kamih (Kamis), pekan Jurnaat (Jum'at), dan pekan 

Satu (Sabtu), ataupun ada yang ditambahkan di belakangnya nama nagari sendiri, 

seperti pekan Kamih Tilatang, pekan Sinayan Baso, pekan Jumaat Lasi, pekan 

Akad Padang Lua, pekan Satu Kurai, dan lain-lainnya. Pekan-pekan inilah yang 

kemudian ada yang dapat berkembang menjadi kota, hingga sekarang masih 

ditemukan hari pasar yang rarnai pada kota-kota di Sumatera Barat berdasarkan 

salah satu hari setiap minggunya. 

Berdirinya kota Bukittinggi dilatarbelakangi oleh pe janjian persahabatan 

pada tahun 1820 antara Pemerintah Hindia Belanda dengan para Penghulu Kurai 

yang saling membantu dalam menghadapi kaum Padri. Atas kesepakatan tersebut 

Pemerintah Hindia Belanda kemudian mendapat izin di atas tanah orang Kurai 

untuk mendirikan sebuah benteng, rumah Pemerintah Sipil, Rumah Rapat, 

kuburan, dan lain lain di Buki Tambun Tulang, Bukit Cubadk Bungkuak, dan 

Bukit ~ a l a m b u a n ~ ~ ~ .  Berawal dari berdirinya Benteng (Fort) de Kock pada tahun 

1825/1826 oleh Kapten ~ a u e r ~ ~ ,  dan pada masa-masa selanjutnya wilayah Fort de 

Kock yang merupakan cikal bakal kota Bukittinggi mengalami perubahan 

adrninistrasif setelah para Penghulu Kurai menyerahkan lagi tanah kepada 

65 Ibid.. hlm. 37-38 
" Zulqayyim. Skjoroh Kota Bukirrir7ggi 1837-1942, tesis (Yosakarta: Program 

Pascasrjana Universitas Gadjah Mad+ 1996) hlm. 4;-43. 



Pemerintah Hindia Belanda selain kelima bukit tersebut, sehingga berpengaruh 

\ 
pada wilayah nagari Kurai Limo Jorong. Pada tahun 1888 pemerintah kolonial 

Belanda menetapkan batas kota Bukittinggi (Fort de Kock) itu, kalau disimpulkan 

menurut keterangan yang ditetapkan itu meliputi wilayah yang mengitari sebelah 

barat Bandar Malang, yaitu Pasar Atas, Pasar Banto, Aur Tajungkang, Jalan 

Pemuda, Sirnpang Tembok, sekitar Rurnah Sakit Ahmad Mukhtar menuju ke barat 

di pinggir Ngarai sampai ke Panorama, daerah Bukit Cangang menuju ke timur 

pertemuan dua bandar di Bandar Malang6'. 

Kemudian pada tahun 1930 ditetapkan lagi batas baru untuk memperluas 

wilayah Kota Bukittinggi oleh pemerintah Kolonial Belanda, yaitu dua pertiga 

merupakan bagian dari negeri Guguak Panjang, separoh dari negeri Aur Birugo 

dan sepersepuluh merupakan bagian dari negeri Mandiangin6'. Jadi luas wilayah 

kota ini hanya kira-kira lebih seperempat (6,779 km2) dari luas wilayah nagari 

Kurai Limo Jorong (25,239 kmZ). (Gambar 8). 

Masa pendudukan Jepang wilayah kota Bukittinggi diperluas lagi. Kota 

ini diberi narna Bukittinggi baru, yang wilayah meliputi keseluruhan nagari Kurai 

Limo Jorong dan beberapa nagari di Agam T U O ~ ~ .  Keadaan itu tidak berubah dan 

tetap berlangsung pada masa kemerdekaan 17 Agustus 1 94570. Oleh karena situasi 

yang belum begitu memungkinkan untuk mengelola wilayah yang cukup luas 

67 H. Mohamrnad Hadjerat, op. cit., 1947, hlrn. 42-43 
68 Ihid., hlm. 60-61 dan lihat juga Zulqagim, Sejarah Kota Bukittinggi 1837-1 942. tesis 

(Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, 1996) hlrn 41-43. 
69 Mohammad Hadjeral, op. dl., 1947, hlm. 29; dan lihat juga Zulqayim op. cit., 1996, 

hlm. 6. 
70 Mohammad Hadjerat; op. cit., 1947, hlm. 29 dan Mohammad Hadjerat, op. cii.. 1950, 

hlrn. 6. 
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sesudah merdeka, maka pemerintah kota tarnpaknya lebih memperhatikan 

-% 

pengelolaan terhadap wilayah kota sebelumnya masa pendudukan Jepang. 

Masa pendudukan Jepang wilayah kota Bukittinggi diperluas lagi. Kota ini 

diberi nama Bukittinggi baru, yang wilayah meliputi keseluruhan nagari Kurai 

Limo Jorong dan 11 nagari di Agam TUO~' .  Keadaan itu tidak berubah dan tetap 

berlangsung pada masa kemerdekaan 17 Agustus 1 94572. 

Pada tanggal 21 Mei 1946 Residen Sumatra Barat mengeluarkan Mak- 

lumat no. 20146 tentang sistem pemerintahan nagari73, yang menempatkan nagari 

menjadi otonom, sehingga keterikatan dengan pemerintah kota menjadi longgar 

dan nagari-nagari tersebut menolak masuk kota7', sedang nagari di Kurai Limo 

Jorong bergabung dengan k ~ t a ~ ~ .  Setelah ada persetujuan kedua pihak, 

Pemerintah Otonom Nagari Kurai Limo Jorong dan Pemerintahan Otonom Kota, 

baru ditetapkan wilayah kota yang definitif pada tahun 1 9 5 0 ~ ~  Masa pendudukan 

Jepang wilayah kota Bukittinggi diperluas lagi. Kota ini diberi nama Bukittinggi 

baru, yang wilayah meliputi keseluruhan nagari Kurai Limo Jorong dan 11 nagari 

di Agam T U O ~ .  Keadaan itu tidak berubah dan tetap berlangsung pada masa 

kemerdekaan 17 Agustus 1 94578. 

71 Mohammad Hadjerat, op. ccit., 1947, FJm 29; dan lihat juga Zu1qa))iin. op. cif., 1996. h!m. 6. 
72 Moharnmad Hadjerat? op. cit., 1947, hlrn. 29 dan Mohammad Hadjerat. op. cii.. 1950: hlm. 6. 
7' Hadjerat, o p  cit, 1947, hlm 29-30: Hadjeratlop-cit., hlm.6; dan Imran Manan, op cit.. hlrn. 72. 
74 Hadjerat, op. cir., 1947: hlm 33; dan Zulqa??;im op. cir.: him. 44. 
75 Hadjerat, op. cir., 1947, hlm. 33-34. 
76 Bukittinggi dalarn Angka 1981, op. cit.. him 2-3 
77 Mohammad Hadjerat, op. tit.: 19.17: hlrn. 29: dan lihat juga Zulqa!yim, op. tit.. 1996. hlm. 6. 
78 Mohammad Hadjerat, op. cit., 1947: hlrn. 29 dan Mohammad Hadjerat, op. cii.. 1950. Nm. 6. 



4. Kehidupan Masyarakat 

Semula kota Bukittinggi didirikan pemerintah kolonial BeIanda untuk 

menanamkan kekuasaannya di Sumatera Barat dalam rangka Perang Paderi (1 821 - 

1 837). Kota Bukittinggi dijadikan basis operasi militer untuk menyerang 

danmenaklukkan basis-basis Padri yang lain; dan akhirnya menjadikan 

Bukittinggi (pada tahun 1826 dinamakan Fort de Kock) sebagai pusat administrasi 

pemerintahan kolonialnya untuk Padang Darat (Sumatera Barat pedalaman)79. 

Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda secara bertahap membangun 

infiastruktur, seperti perkantoran, pasar, sarana dan prasarana transportasi, 

sekolah, serta sarana rekreasi. Hal ini memberi kesempatan untuk membuka 

lapangan kerja bagi penduduk burni putera untuk berusaha, sehingga 

mendorongnya untuk datang ke Bukittinggi. Memasulu abad ke-20 perkembangan 

kota menjadi semakin kompleks sebagai kota pemerintahan, perdagangan, 

pendidikan dan rekreasi hingga kemudian menjadi salah satu pusat pergerakan 

Kaum Muda di Sumatera Barat. Seiring dengan itu penduduk kota Bukittinggi 

meningkat secara tajam dari 5.004 jiwa pada tahun 1920 menjadi 14.657 jiwa 

pada tahun 1930~'. Sedang pada masa pendudukan Jepang kota Bukittinggi lebih 

banyak diarahkan untuk kegiatan militernya, karena kota ini dijadikan pusat 

pemerintahan militer untuk wilayah Sumatera. Tentara pendudukan Jepang 

membangun bunker-bunker sebagai kubu pertahanannya di kota ini. 

73 Zulqaqyim op. cir., hlrn. 64-65 mengutip dari Kielstra BKl No. 37, 1888: 213-332. 
80 Ibid., hlm 5, rnengutip dari J. R Chaniago, Penduduk Bukittinggi sebelurn Perang: 

Sebuah Kerangka Studi, dalarn Anhar Gonggong. Komunikasi antar Daerah Suliv Bangsa (Jakarta: 
Departemen Pendidikan dan Kebuadayw 1983) hlrn. 39-42. 



Sementara itu, Bukittinggi sebagai kota yang terletak di daerah 

pedalaman dan dataran tinggi Agam dengan tanah pertaniannya yang subur, 

kehidupan masyarakat sekitarnya banyak dipengaruhi keadaan alarnnya tersebut. 

Bahkan sebagian dari wilayah kota, terutama yang ditempati penduduk asli, masih 

mengandalkan kehidupannya dari hasil pertanian, seperti jorong Tigo Baleh 83, 

88%, Koto Selayan 78,70%, Mandiangin 71,56%, Aur Birugo 44,04%, Guguk 

Panjang 28,64%". Tanah-tanah sangat berharga bukan hanya secara ekonomis 

nilainya tinggi, tetapi lebih banyak disebabkan oleh sistem dan kepernillkan tanah 

itu sendiri yang sangat terkait denagn adat istiadat masyarakatnya. Kalaupun ada 

keperluan yang hams dipenuhi dan jalan yang bisa ditempuh hanya dengan cara 

menjual tanah, biasanya dilakukan hanya dengan jual beli "pagang gadai", yang 

dengan dernikian haknya tidak hilang atas tanah tersebut, karena ia dapat 

menembus kembali tanahnya. Pembeli dengan cara ini tidak dapat memiliki 

sepenuhnya dan juga tidak dapat merubah kegunaan tanah, seperti dari pertanian 

kepada mendirikan bangunan, dan ia hanya bisa mendapatkan keuntungan dari 

hasil yang terdapat di atas tanah tersebut sesuai denagn kegunaan tanah tersebut. 

Status sosial dan tingkat pendidikan pemilik tanah tidak banyak 

mernpengaruhi pandangan mereka terhadap tanah. Bahkan sernakin ting@ 

pendidikan dan status sosialnya, bukan lebih praktis melihat tanah dan 

mempemudah melepas pemilikan tanahnya, melalnkan semakin h a t  memegang 

prinsip adat dalarn pemikan tanah. Hal itu terlihat dari kekhawatiran seorang 

pemuka, H. Mohamrnad Hadjerat yang pernah hidup merantau selarna 45 tahun di 

Diolah dari: Pemerintah Kotamadya Dati I1 Bukininggi. Rencana Induk Kofa: Keaduan 
Dasar, Analisa Kecenderirngan Perkemhangan Kota dun Sistem serta Kehlrfirhan Ruang 
Kotnmadjn, 1985, hlm. 1 30. 



Medan dan setelah pulang kampung diangkat menjadi penghulu kaumnya bergelar 

Datuk Sidi Mahadjo, pernah terpilih menjadi Wali Jorong Mandiangin dan 

kemudian menjadi Wali Nagari Kurai limo Jorong pada tahun 1947-1950, 

mengatakan: 

"kalau sekiranya kito orang Kurai menjual juga pusaka tinggi itu kepada 
orang lain, maka nanti tidak cukup seperempat abad atau 25 tahun orang 
Kurai tidak akan berapa banyak lagi yang tinggal di kota ini. Anak, 
kemenakan dan cucu kito nanti akan mengupat, mengutuk dan 
menympah kito, apabila mereka sudah tinggal di ujung atau di sudut 
nagari atau berepakuasi ke Sarilamak, sebagai pengungsi tinggal di 
sana,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . , . 
Demikian juga adat kito di Kurai ini akan lenyap sebab sudah tentu Ninik 
Marnak, Penghulu nan 28 serta Penghulu-penghulu yang di bawahnya, 
tidak seberapa lagi tinggal di sini, yaitu yang mendirikan adat dalam 
nagari Kurai Limo Jorong (Pemerintah sepanjang adat di ~ u r a i ) ' ~ .  

Kekhawatiran tersebut bagi pemuka masyarakat Kurai Limo Jorong 

merupakan suatu ha1 yang wajar, karena umumnya di kotakota penduduk asli 

menjadi masyarakat majinal. Keberhasilan seseorang yang biasanya, apalagi 

kalau didukung secara kolektif oleh kaum (suku) mempunyai tanggung jawab 

moral dan material untuk melindungi anggota kaumnya, karena dalam kehidupan 

tidak semuanya selalu berhasil dan untuk itulah tanah dipertahankan. Oleh karena 

di antara mereka banyak yang hidup merantau, pengalaman di rantau 

menunjukkan bahwa penduduk asli seringkali tersingkir akibat mereka kalah 

bersaing dengan para pendatang. Apalagi kekhawatiran tersebut telah menjadi 

kenyataan dan dialami sendiri oleh masyarakat Kurai, seperti apa yang mereka 

ungkapkan berikut ini: "Mamak-mamak kami dahzrlu bersihabis sajo, menjual 

haHo tuo, indak ma-agak ka balakang, kami alah bangsat, setampok sawah p u ~  

82 M. Hadjerat, op. cit.. 1947, hlm. 4-5 



tidak ado punyo, maksudnya saudara laki-laki dari pihak ibu mereka telah menjual 

habis harta pusaka hingga mengakibatkan hidup mereka melarat dan tidak punya 

apa-apa la@. Akibat dari ha1 tersebut mereka menjadi kulig3. 

Berdasarkan Tambo Nagari Kurai limo Jorong bahwa pengludupan orang 

Kurai sejak dahulu ialah bersawah dan berladang. Hasil sawah dan ladang itu 

dahulunya berlebih dari yang dimakan, karena mereka amat rajin turun ke sawah. 

Kelebihan dari hasil sawah d m  ladang tersebut dijual dan digunakan untuk 

keperluan laing4. 

Meskipun ada kelebihan dari hasil sawah dan ladangnya, namun dunia 

pendidikan terabaikan bagi masyarakat Kurai. Tidak banyak masyarakat Kurai 

memanfaatkan kesempatan unhlk mendapat pendidikan yang cukup tersedia 

secara baik di Bukittinggi sejak zaman penjajahan Belanda. Padahal masyarakat 

di sekitar kota Bukittinggi seperti Koto Gadang, Banuhampu, Ampek Angkek, 

Tilatang Kamang dan lain-lain sangat memanfaatkan sarana pendidikan tersebut, 

sehingga ada ungkapan: "Bak orang Kurai jolong ka gadang (Bttkittinggi), diam 

di laut masin indak, diam di bandar tak mar~iru"~~,  maksudnya kendati orang 

Kurai tinggal dan hidup di kota Bukittinggi tidak berubah dan berpengaruh 

kemajuan yang ada di kota tersebut. Namum demikian dalam perkembangannya, 

masyarakat Kurai Limo Jorong dalam beberapa segi kehidupan dapat juga 

mengimbangi. Ada masyarakat dari Kurai menguasai sektor ekonomi, selain 

pertanian, seperti pengusaha restoran dan rumah makan, perhotelan, dan usaha 

kerajinan kerupuk sanjai. Usaha restoran, rurnah makan dan perhotelan biasanya 

'' Ibid. hlm. 10 
84 Ibid. Nm. 5 .  
85 ]bid., Nm. 9 



dikuasai masyarakat Jorong Tigo Baleh, sementara kerajinan kerupuk sanjai 

dikuasai masyarakat Sanjai di Jorong Koto Selayan. Keberhasilan mereka dalam 

usaha, terutama masyarakat Tigo Baleh, semakin melindungi harta pusaka (tanah) 

di kampung halamannya, karena pada umumnya pekerjanya berasal dari para 

pemuda kampungnya. Manajemen yang diterapkan dalarn mengelola usahanya 

terutama restoran dan rumah makan dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem ini, 

para pekerja akan mendapat hasil sesuai dengan tingkat dan kualitas kerja, serta 

mempunyai rasa memiliki terhadap usaha dan berusaha meningkatkan kualitas 

kerja. 

Sementara itu keinginan tokoh-tokoh masyarakat Kurai Limo Jorong 

semula menjadi bagian dari wilayah kota. Selain adanya ikatan emosional dengan 

kota, juga ingin berkausa di daerahnya86, sehingga salah satu bidang yang menajdi 

obsesinya adalah menjadi pegawai pemerintah di kota Bukittinggi, dan pekerjaan 

itu dianggap menjadi orang terpandang dalam masyarakat. Hal ini teriihat sejak 

awal kemerdekaan, Dewan Penvakilan Kota hampir sepenuhnya didominasi oelh 

masyarakat ~urai~ ' ,dan sesudah itu terpilihlah putra Kurai asli jadi Walikota, 

yakni Saadoeddin Djambek dan Nukman Djamil Datuk Mangkuto Arneh. 

5. Kota Kolonial Belanda 1930-1942. 

Pada tahun 1930 pemerintah Kolonial Belanda memperluas Kota 

Bukittinggi dan menetapkan lagi batas wilayah bar- ,  yaitu dua pertiga merupakan 

bagian dari negeri Guguak Panjang, separoh dari negeri Aur Birugo dan 

Wawancara dengan Dt. Palindih 9 Januari 2001. Dikutip dari ZuL7Asri. Op., Cit. Hal. 
6 1 

87 Hadjerat, op. cit., 1950, hlm. 9-10 



sepersepuluh merupakan bagian dari negeri ~ a n d i a n g i n ~ ~ .  Jadi luas wilayah kota 

ini hanya kira-kira Iebih seperernpat (6,779 km2) dari luas wilayah nagari Kurai 

Limo Jorong (25,239 krn2). Walaupun demikian perluasan wilayah tersebut 

merupakan kebutuhan politik dari pemerintah kolonial, karena kota ini merupakan 

salah satu pusat pemerintahan Padang Darat d m  pendidikan. Kota Bukittinggi 

yang mash bemarna Fort de Kock tetap menjadi pusat pemerintahan Residen 

Padang Darat. Sebagai pusat pemerintahan, pemerintah kolonial telah 

mernbangun berbagai fasilitas fisik, seperti benteng de Kock, gedung-gedung d m  

kantor-kantor pemerintah, baik sipil maupun militer, serta menumen-menumen 

yang menunjukkan eksistensinya sebagai penguasa di Bukittinggi 

Pada masa ini pertambahan penduduk yang cukup tinggi, karena Fort de 

Kock menjadi sentra pendidikan untuk wilayah Surnatera dan sek i t a r r~~a*~  pada 

masa ini. Sebab sejak pertengahan abad ke 19 Pemerintah Kolonial telah 

mendirikan "Kweekschool" yang kemudian lebih dikenal dengan Sekolah Raja 

(lihat Gambar 9). Oleh karena itu kota ini menjadi tempat pendidikan Barat cukup 

penting, yang kemudian banyak mempengaruhi kehidupan sosial budaya 

masyarakat di sekitarnya. 

Selain itu kota ini hunbuh menjadi kota dengan penduduk yang 

heterogen. Hal ini terlihat dengan adanya perkampungan dari beberapa etnis, 

seperti Karnpung Cina, Kampung Keling, Kampung Jawa dan Kampung Nias. 

88 Ibid., Nm. 60-61 dan lihat juga Zulqayyim Sejarah Kota Buhttinggi 1837-1 942; tesis 
(Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Gajah Mada 1996) hlrn 41-43. 

89 Rusli Amrm Sumatra Barat Palakat Panjang (Jakarta: Sinar Harapan 1985 cetakan 
pertama), hlrn 1 59- 1 69 



Gambar 9: Sekolah Raja di Bukittinggi 

Sekolah Raja (Kweekschool) Fort De Kock 1908 



Dari segi pengembangan budaya dan pabangunan, pemerintah kolonial 

membangun Jam Gadang pada tahun 1927 sebagai landmark kota (lihat Gambar 

lo), Kebun Binatang dibangun tahun 1929 yang semula sebagai Kebun Bunga 

yang dibuat oleh Controleur Storm van Cravenzande tahun 1900, sehingga taman 

ini kemudian dikenal juga dengan narna Stormpark. Pada tahun 1935 di taman ini 

dibangun pula Rurnah Gadang (Rurnah Adat Minangkabau) oleh J. Mendelaar, 

Controleur Agam Tuo. Selain itu, untuk menghubungkan Pasar Atas dan Pasar 

Bawah, Controleur Cator membangun Viaduct (Jenjang Gantung) pada tahun 

1932 sebagai jembatan penyeberang bagi pengunjunggO. 

6. Kota Zaman Jepang 1942-1945. 

Masa pendudukan Jepang wilayah kota Bukittinggi diperluas lagi. Kota 

ini diberi nama Bukittinggi baru, yang wilayahnya meliputi keseluruhan nagari 

Kurai Limo Jorong dan beberapa nagari di Agam Tuo, yaitu: Nagari Gadut, 

Nagari Kapau, Nagari Biaro Gadang, Nagari Arnpang Gadang, Nagari Balai 

Gurah, Nagari Batu Tebal, Nagari Bukit Batabuah, Nagari Taluk, Nagari Guguak, 

Nagari Ladang Lawas, Nagari Koto Gadang, dan Nagari sianok9'. 

Masa Jepang merupakan masa Perang Dunia 11, Bukittinggi dijadikan pusat 

kedudukan militer untuk wilayah Sumatera. Pemerintahan dijalankan secara 

militer dan tidak ada kebebasan bagi masyarakat, karena harnpir sernua aktivitas 

diarahkan untuk kepentingan memenangkan perang bagi Jepang. Di sekitar 

Bukjttinggi Tentara Pendudukan Jepang membangun bunker-bunker, sebagai 

90 Bulclttinggi dalam Angka 1981. hlrn. 4 
91 Mohammad Hadjerat. op. cir.. 1947. hlm. 29: dan lihat juga Zulqayyim op. cit.. 1996, 

hlrn. 6. 



Gambar 10: Jam Gadang Zarnan Kolonial Belanda 



tempat pertahanannya. Beberapa simbol yang dibangun masa Belanda diubahnya, 

salah satu di antaranya puncak (atap) Jam Gadang diganti dengan atap turnpeng 

gaya Jepang (lihat Gambar I  I ) ,  Bukittinggi yang semula bemama Fort de Kock 

diganti dengan nama Bukittinggi Shi Yaku Sho. 

7. Kota Awal Pemerintahan Indonesia 1945-1960-an. 

Sejak awal kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai tahun 1950, keadaan 

wilayah kota tidak berubah dan tetap berlangsung seperti masa Pendudukan 

Jepang 92. Hal ini disebabkan oleh situasi yang belum memungkinkan mtuk 

mengelola dan mengembangkan wilayah dalam suatu pembangunan sesudah 

merdeka, baik fisik maupun non fisik. Pada awal kemerdekaan, urusan 

kenegaraan lebih terfokus untuk menyelesaikan masalah-masalah politik, baik 

dalam maupun luar negeri. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap Kota 

Bukittinggi, sehingga pemerintah kota tampaknya Iebih memperhatikan 

pengelolaan terhadap wilayah kota sebelum masa pendudukan Jepang. 

Pada tanggal 21 Mei 1946 Residen Sumatem Barat mengeluarkan Maklumat no. 

20146 tentang sistern pemerintahan nagari93, yang terdiri dari: (1) Dewan 

Perwakilan Nagari, (2) Dewan Harian Nagari, dan (3) Wali Nagari. Dalam sistern 

ini Wali Nagari dan Dewan Perwakilan Nagari dipilih secara langsung oleh 

warganya, yang berarti menempatkin nagan' menjadi otonom, sehingga 

keterikatan dengan pemerintah kota menjadi longgar. Meskipun belum ada 

92 Mohammad Hadjerat, op. cil., 1947, hlm 29 dan Mohammad Hadjerat, op. cci. 1950. 

hlm 6. 
9̂ " Hadjerat, op. tit.? 1947, hlm 29-30; Hadjerat, op-cit., hlm. 6.: dan Imran manan, op. 

cit.. hlm. 72. 



Gambar 1 1 : Jam Gadang Zaman Jepang 



keputusan untuk merubah batas wilayah kota pada masa pendudukan Jepang 

\ 
namun nagari-nagari yang dimasukkan ke dalam wilayah kota pada masa 

pendudukan Jepang secara otonom mengurus nagarinya masing-masing. 

Dalam situasi demikian, rapat pleno Komite Nasional Indonesia (KNI) 

Sumatera Barat di Bukittinggi pada tanggal 4 dan 6 Januari 1947 membicarakan 

masalah yang dihadapi kota Bukittingg. Untuk penentuan wilayah kota 

Bukittinggi ada 3 (tiga) altematif yang akan diambil, yaitu: 

a. Wilayah kota sebelum masa pendudukan Jepang 1942. 

b. Wilayah kota sebatas Nagari Kurai Limo Jorong. 

c. Wilayah kota pada masa pendudukan Jepang dengan memasukkan 

16 Nagari. 

Nagari-nagari selain Kurai Limo Jorong, yang pada masa pemerintah 

pendudukan Jepang dirnasukkan sebagai bagian dari wilayah kota Bukittinggi, 

rnenolak bergabung ke dalam wilayah kotag4, sehingga yang menjadi wilayah 

Kota Bukittinggi adalah wilayah kota masa pemerintah kolonial dan wilayah 

Kurai Limo Jorong di luar wilayah kota masa pemerintah kolonial. 

Sementara itu nagari-nagari di Kurai Limo Jorong sebelum bergabung 

dengan kota mengadakan rapat Wali Nagari dengan Dewan Perwakilan Nagari 

pada tanggal 23 dan 30 Maret 1947 yang memutuskan "Kesatuan Kurai" dari 

nagari-nagari Lima Jorong rnenjadi Otonolni Kurai Limo Jorong yang terdiri dari 

Jorong: Guguk Panjang, Aur Birugo, Tigo Baleh, Koto Selayan, dan 

94 Hadjerat, op. cif . ,  1947, Nm 33: dan Zulqayim op. tit.: Nm. 44. 



~ a n d i a n ~ i n ~ ~ .  Luas dan batas-batas nagari berpedoman kepada keadaan sebagai 

mana yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan wilayah kota- 

mempunyai pemerintahan yang otonom pula. 

Setelah ada persetujuan kedua pihak, Pernerintah Otonom Nagari Kurai 

Limo Jorong dan Pemerintahan Otonom Kota, baru ditetapkan wilayah kota yang 

definitif pada tahun 1950, yaitu seluruh wilayah otonomi Kurai Limo Jorong yang 

mempunyai ikatan emosional dengan wilayah kota secara resmi masuk ke dalarn 

Kota ~ u k i t t i n ~ ~ i ~ ,  sehingga dengan demikian Kota Bukittinggi dengan daerah 

sekitarnya berbatas sebelah utara dengan kecarnatan Tilatang Kamang; sebelah 

selatan berbatas dengan Banuhampu Sungai Puar; sebelah tirnur berbatas dengan 

kecamatan Ampek Angkek Canduang, sebelah barat berbatas dengan kecamatan 

Ampek Koto dan Matur, yang semua wilayah tersebut merupakan daerah tingkat 

I1 kabupaten  a am^^. 

a. Sistem Pemerintahan 

Sebagaimana halnya secara umum kota-kota di Indonesia, bahwa sebuah 

kota daerah tingkat I1 diperintah oleh seorang Walikota. Kota Bukittinggi sejak 

awal kemerdekaan juga sudah dipimpin oleh seorang Walikota. Struktur dan 

perangkat pernerintahannya beberapa kali mengalami perubahan sejalan dengan 

perkembangb situasi. Namun struktur dan perangkat tersebut sediki t agak 

berbeda dari kota-kota lain yang berlaku umum di Indonesia dan Sumatera Barat 

khususnya sampai tahun 1980. 

95 Hadjerat, op. ccit., 1947, hlrn 33-34. 
% Mohammad Hadjerat, op. cif., 1 950, Nm 10. 
97 Buliimnggi dalarn Angka 1981, op. cif.. hlm 2-3 



Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa pada tanggal 21 Mei 

\ - 1946 Residen Sumatera Barat rnengeluarkan Maklumat No. 20/46 tentang slstem 

pemerintahan nagari yang otonom. Di Nagari Kurai Limo Jorong pemerintahan 

otonomi itu baru diterima pada tanggal 7 April 1947 dan berlangsung sarnpai 

tahun 1950 ketika bergabung dengan kota, dengan struktur kepemimpinan terdiri 

dari: 

1 )  Wali Nagari dan Wakil wali Nagari. 

2) Dewan Harian Nagari (DHN) 

3) Dewan Perwakilan Nagari (DPN). 

Sistem ini menempatkan kernbali Wali Nagari sebagai penguasa tertinggi 

di Nagari Kmai Limo Jorong. Pada tanggal 13 April 1947 diadakan pemilihan 

Wali Nagari d m  Wakilnya secara langsung, terpilih sebagai Wali Nagari Hadji 

Mohamad Hadjerat gelar Datoek Sidi Maharadjo dan Wakilnya Naoeman gelar 

Datoek Sidi Maharadjo d m  Wakihya Naoeman gelar Datoek Sampono Toeo. 

Jorong yang lima buah yang ada di Nagari Kurai Limo Jorong sejak masa 

pendudukan Jepang statusnya menjadi nagari, yang berarti dikepalai oleh Wali 

Nagari, kembali berada di bawah nagari, yang dikepalai oleh Wali   or on^^^. 
Sebelum bergabung dengan wilayah kota, ada pertemuan antara utusan 

Dewan Perwakilan Nagari Kurai Limo Jorong dengan Pemerintah Kota 

Bukittinggi untuk mengambil kesepakatan batas-batas wilayah kota selanjutnya. 

Setelah itu, pada tanggal 29 Mei 1947 dibuat Surat Keputusan yang dinamakan 

Naskah Kaju d m  ditanda-tangani oleh Hadji Mohamrnad Hadjerat gelar Datoek 

98 Hadjerat, op. cci. 1947, hlm. 34-35 



Sidi Maharadjo sebagai Wali Nagari dan atas nama Dewan Perwakilan Nagari 

Kurai Limo Jorong dan Djamin gelar Datoek Bagindo seba& Wali Kota dan 

Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) ~ o t a ~ ~  d m  atas nama Pemerintah Kota 

Bukittinggi. Naskah tersebut berbunyi bahwa batas daerah kota Bukittinggi ialah: 

batas-batas daerah Otonorni Kurai Limo Jorong; hak milik berupa hutan tanah 

dilindungi oleh Pemerintah Kota dengan tidak merugikan rakyat Kurai; dan dalam 

soal Adat dan Agarna, rakyat Kurai mendapat pengecualian dari Undang-undang 

Kota, seperti perkawinan, mendirikan r-rnah, batagak penghulu, dan lain-lain. 

Dan ha1 itu juga disetujui oleh Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 9 Juni 

1 947lo0. 

Sejak perluasan wilayah kota pada tahun 1950 seluruh wilayah otonom 

Kurai Limo Jorong menajadi wilayah kota Bukittinggi, d m  juga dilaksanakan 

penyesuaian struktur dan perangkat pemerintahan serta perubahan wilayah kota 

Bukittinggi. Wali nagari otonomi Kurai Limo Jorong dibubarkan'O1, sementara 

wali Jorong tetap dipertahankan sarnpai tahun 1981'02 oleh para Penghulu Kurai 

Limo Jorong, yang merupakan sistem pemerintahan telah dianut di Minangkabau 

sebelumnya. Wilayah kota Bukittinggi dibagi dalam 5 (lirna) daerah administratif 

yang disebut jorong, oleh karena itu wilayah tersebut lebih terkenal dengan nama 

Kurai Limo Jorong, yang masing-masing dipirnpin oleh Kepala Kampung, suatu 

perangkat administratif paling bawah di kota Bukittinggi. 

99 Sarnpai pertengahan tahun 1947 ini kota Bukittinggi belm mempunyai DPR Kota 
lihat Halum tanggal 16 Maret 1955. 

loo Hadjerat, op. ci/., 1947, hlm. 36 
lo' Hadjerat, up. ccit., 1947, h l m  36 
102 Bubtrcinggi dolm Angko 1981, hlm. 1 



Apabila Walikota dipilih anggota DPRD tingkat 11, maka Kepala (Wali) 

=% 
Jorongdan Kepala Karnpung dipilih langsung oleh warganya dan diusulkan untuk 

diangkat kepada Walikota. Maka di wilayah administratif kota Bukittinggi 

terdapat 5 (lima) Jorong dengan 24 buah k a n ~ ~ u n ~ ' ~ ~ .  Struktur wilayah dan 

pemerintahan seperti ini biasanya berlaku pada pemerintahan Nagari sampai 

diberlakukannya Undang-undang omor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, 

dan wilayah setingkat di bawahnya yaitu jorong yang dipimpin oleh Wali Jorong. 

Di Indonesia secara umum perangkat pemerintahan setingkat di bawah Wali Kota 

adalah Camat atau Asisten Wedana. 

Struktur pemerintahan kota Bukittinggi dernikian diadopsi dari jorong- 

jorong di Kurai Limo Jorong yang telah ada sebelumnya. Setelah menjadi bagian 

dari wilayah kota, pemerintah kota tetap membiarkan ha1 itu berlaku seperti apa 

yang telah ada sebelumnya, dan ha1 itupun tampaknya tidak mengganggu 

kelancaran roda pemerintahan. 

Dalam struktur pemerintahan kota yang demikian, apabila dalam keadaan 

tidak ada pennasalahan seperti melanggar hukum dan diberhatikan sebelum habis 

masa jabatannya, walikota dipilih oleh Dewan Penvakilan Kota (DPK), kemudian 

berubah menjadi Dewan Pmakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat 11, maka para 

wali jorong dan kepala kampung dipilih langsung oleh warganya dari tokoh-tokoh 

adat. Setelah terpilih diusulkan kepada wali kota untuk diangkat. Mereka diben 

gaji selarna masa jabatannya dan tidak menerima pensiun setelah habis masa 

jabatannya. 

103 Pemda Kotarnadya dati I1 Buliittinggi, Monogrqfi Koramadyo Daerah Tingknr LI 
Bulottinggi, 1977: hlm 87. 



Dengan struktur dernikian, rakyat mempunyai kedudukan yang kuat 

=% 
untuk mengontrol pemerintahan kota, karena perangkat pemerintah pada tingkat 

jorong yang merupakan sub-wialayah kota, mereka pilih sendiri dari salah seorang 

tokohnya (bottom---up), tidak seperti halnya camat pada suatu kecamatan dalarn 

level yang sama yang ditunjuk atau diangkat oleh pejabat yang lebih tinggi (lop - 

down). Oleh karenanya para wali jorong dan kepala kampung mempunyai 

tanggung jawab dan pengaruh yang cukup kuat dari warganya. Dia tidak dapat 

berbuat sewenang-wenang tanpa persetujuan warganya, namun dia punya wibawa 

dan kharisma yang dapat diharapkan oleh pemerintah kota untuk menjalankan 

rencana dan kebijaksanaan yang dibuat. Dalam ha1 ini juga pernerintah kota harus 

benar-benar memahami keinginan dan inspirasi warganya. Apabila tidak derni kian 

seringkali kedudukan seorang walikota menjadi goyah atau digoyang. Dengan 

sistem ini seringkali pula rencana yang telah dibuat oleh wali kota tidak bisa 

berjalan karena tidak dapat diterima oleh warganya, dan juga berhenti sebelum 

masa jabatannya, karena kebijaksanaan tidak dapat diterima oleh warganya. Jadi 

dalam persoalan ini rencana pembanguman yang dibuat hams inspiratif d m  

melibatkan semua lapisan masyarakat. 

b. Pendidikan 

Sesungguhnya sejak masa kolonial, kota ini telah menjadi salah sahl kota 

pendidikan. Namun dalam perkembangan zaman ha1 itu tidak dapat berkembang 

lebih baik. Pada akhirnya hanya pada tingkat pendidikan tertentu seperti Sekolah 



Lanjutan Tingkat Atas yang masih dapat bertahan dan mampu bersaing dengan 

kota lebih lengkap sarana pendidik&ya seperti kota Padang. 

Bagairnanapun kebijaksanaan politik dan status sebuah kota banyak 

menentukan perkembangan kota bersangkutan. Hal ini juga dialami oleh kota 

Bukittinggi. Keadaan kota ini setelah proklamasi kemerdekaan, sebagaimana 

perkembangan kota-kota lain secara umum di Indonesia, merupakan arus balik 

dalarn sejarah Indonesia, namun masih terjadi kontinuitas dalam berbagai ha], 

meski dalam suasana yang kurang menguntungkan dalam kehidupan sosial 

ekonomi. Dalam masa tertentu Bukittinggi pernah menjadi pusat Pemerintahan 

Darurat Republik Indonesia (PDRI), yang suasananya dalam keadaan perang 

mempertahankan kemerdekaan. Masa 1950-1958 kota Bukittinggi menjadi 

ibukota Propinsi Sumatera Tengah yang meliputi tiga propinsi sekarang, yaitu: 

Sumatera Barat, Riau dan ~ a m b i ' ~ ~ .  Ketika meletus pemberontakan PRRI di 

Sumatera Barat pada tahun 1958, kota Bukittinggi juga tidak luput dari persoalan 

ini 105 , yang merupakan salah satu basisnya. Setelah 1958 Sumatera Ten@ 

dipecah menjadi tiga propinsi, Kota Bukittinggi secara resmi menjadi ibukota 

propinsi Sumatera Barat, kendati operasionalnya telah banyak yang dipindahkan 

ke Padang, sampai dikeluarkan swat Keputusan Pemerintah No. 2911979 yang 

menetapkan kota Padang sebagai ibukota propinsi Sumatera Barat sarnpai 

sekarang, dan selanjumya Bukittinggi hanya sebagai kotamadya saja, yang 

sesungguhnya sejak tahun 1958 fimgsi itu sudah dijalankannya. 

104 Kementerian Penerangan, Propinsi Sumntra Tengnh (Jakarta: Kementerian 
Penerangan. 1958) Nrn. 121-124. 

Io5 R. Z Leirissa; PRRI/Permesta: Smtegi Membnngun Indonesia Tnnpa Kornunis 
(Jakarta: PT. Grafiti Press, 1996) 



Sarana pendidikan di Bukittinggi, yang pernah dijuluki sebagai kota 

pendidikan, m e n g h t i  aru&ejarah kota tersebut. Padahal kalau diperhatikan sejak 

zaman kolonial di Bukittinggi sudah berdiri "Kweekshool" atau lebih dikenal 

Sekolah Raja yang merupakan sekolah guru pertama yang didirikan di luar 

~ a w a " ~ .  Pada masa pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan di Sumatera Barat 

hanya ada 2 (dua) buah SMP milik pemerintah, yaitu di Bukittinggi dan Padang, 

dan untuk kelanjutannya ke tingkat yang lebih tinggi lahir pula sebuah SMA yang 

pertama di Bukittinggi tahun 1946 yang dipirnpin oleh Dr. A. Roesma. Seiring 

dengan itu di Bukittinggi berdiri pula beberapa sekolah menengah, antara lain: 

Sekolah Asisiten Apoteker, Sekolah Kadet (calon opsir), Sekolah Bidan, dan 

Sekolah Pernbantu Inspektur Polisi untuk seluuh Keresidenan Sumatera. Dalam 

perkembangan lebih lanjut pada tahun 1947 berdiri pula sekolah-sekolah dalam 

bentuk kursus-kursus, Sekolah Tinggi d m  Akademi, antara lain: Kursus Guru 

Sekolah Rakyat, Kursus Guru-guru Sekolah Lanjutan, Sekolah Teknik, Akademi 

Sport dengan 2 (dua) jurusan, Pelatih pada Kemiliteran dan Pelatih Jasmani pada 

sekolah-sekolah, Universitas Kedaulatan Rakyat untuk Ilmu Kemasyarakatan, 

Sekolah Pertanian Menengah Atas, dan pada tahun 1948 berdiri pula Akademi 

Pamongpraja dan Sekolah Teknik ~ e n e n ~ a h ' " .  Berdirinya sekolah-sekolah yang 

begitu cepat dan banyak karena tuntutan untuk memenuhi tenaga ymg diperlukan 

sesudah merdeka yang teraas sangat kurang. Di samping itu Bukittinggi pernah 

menajdi ibukota Sumatera dan Sumatera Tengah. Sebagaimana biasanya pusat- 

106 Rusli Amran, Sumarra Barat PIaht Panjang (Jakarta: Sinar Harapan. 1985) hlm. 163- 
176 

lo' A. Moeshsis M. Bandaro Bas& Perkernbangan Pendidiknn di Sumtern Barar. tt.? 
1970: hlm. 185-187. 



pusat peme~ti%han dilengkapi dengan sarana-sarana penunjang, tennasuk sarana 

pendidikan. ~ e s u h  Agresi Belanda 11, daerah-daerah lain sudah aman, pusat- 

pusat p e m e ~ t a h a n  mengalami pergeseran, orang juga pindah memilih sarana dan 

prasarana yang lebih lengkap, sehingga tempat yang h a n g  lengkap mulai 

ditinggalkan, sebagaimana dialami Bukittinggi, sehingga sekolah-sekolah juga 

mengalami kemunduran, dan gugur satu persatu. 

Sesudah tahun 1950-an berdiri di Bukittinggi beberapa kursus pendidikan 

seperti: B 1 Sejarah tahun 195 1 dan Standart Training Centre untuk Bahasa Ingp-s 

1954 untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar, kemudian Fakultas Kedokteran 

serta Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam diresmikan oleh Bung Hatta, Wakil 

Presiden pada tahun 1955. Untuk kedua Fakultas tersebut muncul persoalan 

gedung dan ruang belajar. Sementara mencari tanah untuk pembangunan kedua 

Fakultas tersebut, beberapa tokoh masyarakat di sana, karena tanah itu 

diperuntukkan bagi anak-anak mereka Sekolah Rakyat, kalau perguruan tinggi 

berarti orang-orang marnpu, yang pada umurnnya berasal dari luar'Os. Akhirnya 

untuk sementara digunakan bekas gedung MOSVIA di Birugo. Adanya keinginan 

menjadikan Bukittinggi sebagai kota pendidikan, maka pada tanggal 13 

September 1956 seluruh Fakultas tersebar di kota-kota di luar Bukittinggi, seperti 

Hukum di Padang, Pertanian di Payakumbuh, dan FKIP di Batusangkar dijadikan 

milik pemerintah dan diberi nama Universitas Andalas, diresmikan dan kantor 

'08 Ibidd hlm 23 1-235 



pusatnya berlokasi di Bukittinggi dengan Presidennya yang pertama Prof. Dr. 

~ o h & a d  sjaafo9. 

Perkembangan pendidikan di Bukittinggi mulai menurun setelah meletus 

PRRI dan perubahan status administratif kota Bukittinggi. Dalam masa 

pergolakan tersebut Universitas Andalas termasuk Fakultas-fakultas yang ada 

dipindahkan ke Padang, karena Padang s d a h  lebih aman setelah diduduki oleh 

Pemerintah Pusat. Sampai akhir tahun 1960-an di Bukittinggi hanya tinggal 

beberapa akademi saja. Sebutan sebagai kota pendidikan hanya tinggal nama saja 

Kendati ada usaha untuk membangun kembali, tetapi sudah kalah cepat dengan 

kota Padang dan kota-kota lain di pulau Jawa yang sudah memiliki kualitas. 

c. Pola Perkampungan 

Periode ini pola perlcampungan yang bersifat etnis pada masa kolonial 

secara berangsur mulai hilang. Perkampungan etnis Jawa dan Nias sudah tidak 

ada lagi, yang mash  ada hanya Kampung Cina dan Kampung Keling. Pola 

pemukiman penduduk di luar perkarnpungan dua etnis tersebut merupakan 

perumahan etnis Minangkabau yang sangat dorninan yang diselang-selingi dengan 

satu dua dari berbagai etnis priburni l a i ~ y a .  Mereka menempati wilayah kota 

yang telah ada sejak zaman pemerintah kolonial. Sementara itu, masyarakat 

Kurai merupakan penduduk asli di wilayah Kota Bukittinggi masih tetap tinggal 

mengelompok berdasarkan kelompok kekerabatannya (kaurnnyalsuku), 

sebagaimana halnya pola pemukirnan masyarakat Minangkabau secara tradisional. 



Pemukiman mereka umumnya menempati wilayah yang tidak masuk wilayah kota 

a 
pada zaman kolonial atau pada wilayah pinggiran. 

d. Bentuk Bangunan Fisik 

Sampai tahun 1960-an tidak banyak terjadi perubahan pada bangunan 

fisik, hanya perubahan yang cukup menjolok terjadi pada atap puncak Jam 

Gadang, yaitu atap yang bernuansa Jepang berubah rnenjadi atap Bagonjong 

budaya Minangkabau (lihar Gambar 12),. Sementara bangunan-bangunan lain 

tidak mangalami perubahan ke pola lokal Minangkabau. Icalaupun ada bangunan 

baru juga tidak merupakan bangunan berarsitektur yang bercirikan khas 

Minangkabau. Hal dapat diperhatikan pernbangunan gedung dan kantor yang baru 

merupakan bangunan berarsitekku konternporer, seperti: bangunan gedung SMA 

1 Bukittnggi yang djbangun pada tahun 1957"' dan bangunan kantor Telepon dan 

Telegraph yang dibangun pada tahun 1968 " I .  

B. Pem bahasan 

Kota Bukittinggi selama tiga zaman rejim yang berkuasa, yaitu Pemerintah 

Kolonial Belanda, Tentara Pendudukan Jepang, dan Masa Merdeka, masing- 

masing memberi wama tersendiri pada simbol-simbol kota. Meskipun demikian 

setiap pergantian rejim tersebut, wama rejim sebelumnya tetap terpelihara, hanya 

simbol tertentu saja yang diubah, seperti Jam Gadang. 

]I0 Harian Haluaz, 5 September ! 957 
111 Zul Asri, 2001, op. cit, Nm 125 
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Gambar 12: Jam Gadang Sesudah Kemerdekaan 



Masa pemerintahan kolonial telah memberikan warna tersendiri pada Kota 

Bukimggi. Warna tersebut cukup memberi ciri khas dan nuansa bagi Kota 

Bukittinggi sebagai kota yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Kota 

ini dibangun untuk pusat pemerintahan Padang Darat-nya Belanda. Oleh karena 

itu selama berkuasa di Bukittinggi, pemerintahan kolonial Belanda membangun 

berbagai fasilitas sosial, budaya, ekonomi dan politik. 

Di samping pusat kegiatan politik dan ekonomi, Bukittinggi juga menjadi 

pusat kegiatan sosial dan budaya. Bukittinggi dijadikan pusat pendidikan Barat, 

yang banyak mendatangkan pelajar-pelajar dari berbagai daerah yang berbeda 

etnis, sehingga kota menjadi beterogen. Hal ini juga membawa pengaruh dalam 

perkembangan dan kemajuan berpikir masyarakatnya, sebab pendidikan tersebut 

memberi rasionalitas. 

Meskipun simbol-simbol yang dorninan pada masa ini di Bukittiggi 

berwama Barat, namun simbol lokal Minangkabau masih menjadi perhatian bagi 

pemerintah kolonial, seperti pembangunan Rumah Adat Minangkabau di Taman 

Kebun Binatang. Dengan demikian budaya lokal masih dapat be jalan di samping 

budaya barat, sehingga masih ada terlihat keberagaman budaya. 

Pada masa pendudukan Jepang, mereka membangun pusat pertahanan di 

Bukittinggi. Sebagai ciri khas masa ini adalah tentara Pendudukan Jepang 

membangun bunker-bunker, mengubah atap Jam Gadang menjadi atap yang 

bercirikan budaya Jepang. 

Setelah berakhir kedua periode tersebut, semua peninggalan itu menjadi 

warisan bagi Kota Bukittinggi setelah kemerdekaan. Proses dekolonisasi di Kota 



Bukittinggi sampai tahun 1960-an tidak terlihat begitu menyolok. Kendetipun 

ha1 itu merupakan suatu perubahan dari kehidupan dari bangsa terJajah menjadi 

bangsa merdeka dengan cara revolusi tahun 1945. Hal dapat dipahami bahwa 

pemerintah kolonial di Bukittinggi masih memperhatikan budaya lokal, seperti 

pernbangunan Rurnah Adat di Taman Kebun Binatang, di samping kota ini telah 

dijadikan kota pendidikan yang berorientasi pendidikan Barat, sehingga 

pendidikan tersebut juga berpengaruh pada pola tingkah laku masyarakatnya. 

Di samping itu pembangunan kota setelah merdeka belum dapat 

dilaksanakan dengan baik, karena pemerintah terutama pemerintah pusat sangat 

banyak terlibat dengan urusan-urusan politik, baik dengan pihak s i n g  maupun di 

dalarn negeri sendiri. Pembangunan belum dapat terlaksana secara menyeluruh di 

negara ini, kalaupun ada tidak merata, sehingga menimbulkan pergolakan di 

daerah, termasuk di Sumatra Barat sendiri pada akhir tahun 1950-an, yang 

menjadi salah satu basisnya adalah di Bukittinggi. Pergolakan tersebut salah satu 

tuntutannya adalah desentralisasi dalarn pembangunan nasiona~"~. Dengan 

demikian pernbangunan di Bukittinggi pun tidak banyak yang dapat dilaksanakan. 

Secara urnum di Indonesia, pembangunan baru dapat dilaksanakan setelah adanya 

Pelita, sedang untuk kota Bukittinggi barn mulai tampak pada tahun 1970-an. 

Oleh karena itupun perubahan simbol-sirnbol kota dari budaya barat menjadi 

simbol budaya Minangkabau tidak m~mgkin terjadi. 

Perubahan dan perluasan wilayah kota yang memasukkan seluruh wilayah 

Kurai Limo Jorong ke dalam wilayah kota sedikitnya berpengaruh pada dominasi 

l I2 Leirisw 1997. op. cit. hlm. 35-43 



penduduk asli terhadap penduduk kota, terutama dalam keputusan politik pada 

Dewan Perwakilan Rakyat Kota. Hal itu juga berpengaruh pada kebijakan- 

kebijakan yang diarnbil oleh pemerintah Kota. Begitu juga sturktur pemerintahan 

kota berbeda dari kota-kota lain, baik di Indonesia maupun Sumatra Barat sendiri. 

Struktur tersebut merupakan campuran dari struktur nasional dengan struktur 

pemerintahan nagari di Minangkabau, yang menempatkan Walikota sebagai 

Kepala Daerah Tingkat 11, Wali Jorong sebagai pimpinan tertinggi pada tingkat 

Jorong setingkat Carnat pada kecamatan, dan Kepala Kampung sebagai pimpinan 

tertinggi di kampung setingkat Lurah pada kelurahan. 

Persoalan ekonomi dalam suasana Perang Kemerdekaan dan kemudian 

Pergolakan Daerah juga berpengaruh bagi etnis pendatang. Dalam periode ini 

pemukirnan beberapa etnis sudah mulai mengalami penlbahan. Kampung Jawa 

dan Nias sudah mulai hilang di Bukitinggi. Hal ini disebabkan sejak perang 

kemerdekaan kota ini menjadi pusat perlawanan terhadap Belanda, kehidupan 

ekonomi penduduk menjadi tidak aman, sehingga banyak penduduk 

meninggalkan kota untuk pindah ke tempat lain yang lebih aman. Dengan 

demikian perubahan simbol-simbol yang berbudaya Barat kepada simbol yang 

berbudaya Minangkabau belum banyak mendapat kesempatan untuk terlaksana di 

Bukittinggi, apalagi budaya kedaerahan belum begitu kental, karena tokoh-tokoh 

daerah mash berpikir secara nasional pasca kemerdekaan. 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Perubahan simbol-simbol kota kolonial 1930-an ke kota pascakolonial 

sampai tahun 1960-an di Bukittinggi hanya terjadi pada simbol utama kota, yaitu 

Jam Gadang sebagai landmark kota, sementara pada simbol yang lain tidak te rjadi 

perubahan. Hal ini tidak dapat berlangsung, karena pembangunan kota juga 

belurn dapat berlangsung dengan baik. Pasca kemerdekaan pembangunan lebih 

banyak didominasi oleh pembangunan politik bangsa, dalam rangka pembentukan 

karakter bangsa (nation charracier building), maka perintah disibukkan dengan 

urusan-urusan politik di luar dan dalam negeri. pemerintahan. 

Di samping itu tokoh-tokoh daerah masih berpikir secara nasional, kendati 

pada masa Dewan Banteng "mengarnbil-alih kepemimpinan daerah dan 

melaksanakan pembangunan, mereka tidak menggunakan simbol-sirnbol 

Minangkabau. Pembangunan itu dilaksanakan semata-mata untuk memperlancar 

perekonomian rakyat, seperti pembangunan sarana dan prasarana jalan untuk 

membuka daerah-daerah terisolir serta irigasi bagi peningkatan pertanian 

masyarakat, dan pembangunan sarana pendidikan seperti gedung-gedung sekolah 

di daerah. 

Oleh karena situasi dan kondisi yang tidak memunglunkan itu, maka 

sampai 1960-an perubahan simbol-sirnbol kota yang berbudaya Barat ke simbol- 

simbol kota berbudaya Minangkabau hanya terjadi pada simbol utama kota saja. 



Dengan demikian tidak semua perubahan yang berlangsung secara radikal 

(revolusi) itu akan diubah pada sebagian besar dan tataran sirnbol budaya yang 

telah dibangun oleh penguasa yang ditumbangkan secara revolusioner, kendati hal 

itu bukan budaya dan tradisinya. 

B. Saran 

Dalam pembagunan kota-kota, perlu diperhatikan bahwa simbol-simbol 

yang telah ada sebelumnya hendaknya dipelihara dan dilestarikan, karena sirnbol 

tersebut menunjukkan tingkat peradaban dan budaya suatu bangsa yang 

berkembang pada zamannya. Kemampuan melestarikan oleh bangsa dan 

pengtlasa berikutnya juga menunjukkan tingkat peradaban dan budaya yang 

bersangkutan. Simbol-simbol yang ditinggalkan merupakan aset bagi kota 

tersebut, serta merupakan tingkat perkembangan peradaban yang pernah dicapai 

oleh kota tersebut. Kota-kota akan menjadi menarik bagi para pelancong apabila 

ia masih punya peninggalan-peninggalan masa lampaunya yang masih orisinil, 

sehingga dari segi ekonomi akan dapat mendatangkan devisa bagi negara. 
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Drnft Artikel 
DARI FORT DE KOCK KE BUKITTINGGI: 

B 
Perubahan Simbol Kota Berbudaya Barat Ke Simbol Kota 

Berbudaya Minangkabau (1930-an-1960-an) 

Oleh: Zul 'Asri dan Hendra Naldi 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Periode 1930-an saat rasa kebangsaan Indonesia semakin tumbuh bertemu 

dengan kepentingan Kolonial yang rnasih ingin bertahan. Sementara periode 1950- 

an sarnpai tahun 1960-an merupakan periode nuansa ke Indonesiaan sema-kin 

kental mempengaruhi kota-kota di Indonesia. Akibat fenomena itu periode 1930 

sampai 1960-an lnenjadi menarik untuk diteliti, terutama berkaitan dengan 

perubahan simbol-simbol dari kota kolonial menjadi kota berbudaya Indonesia. 

Kota Bukittinggi periode 1930-1960-an merupakan pilihan yang tepat, 

apabila dikaitkan dengan fenomena di atas. Setidaknya ada tiga alasan: Pertarna, 

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota yang muncul di Sumatra Barat akibat 

proses modernisasi yang dilakukan kolonialis ~e landa . '  Penelitian Zulqaiyyim 

cukup sebagai bukti menunjukkan keberadaan kota ini akibat kebijakan itu, yang 

membawa Bukittinggi menjadi kota penting yang modem pada awal abad ke-20 di 

Sumatra Barat. Dalam sejarah modernisasi Sumatra Barat, Kota ini terus berkem- 

bangan menjadi sentra kekuatan pembaharuan2, khusus dalam sektor pendidikan. 

Kemajuan pendidikan ini akhirnya melahirkan elit terpelajar yang pada periode 

tahun 1930-an terus menjelma menjadi tokoh-tokoh pergerakan na~ iona l .~  

Kedua, Di antara kota-kota yang muncul pada akhir abad ke-19, ternyata 

Bukittinggi menjadi kota penting dan tumbuh berkembang dengan pesat. 

Kota-kota lain yang tergolong berkembang akibat sistem kebijakan Belanda di Sumatera 
Barat antara lain: Sa\vahlunto yarg rnuncul akibat dibukanya tarnbang batubara Ombilin. Kota 
Padang, yang pada akhirnya menjadi ibukota Gubemement dan Padang Panjang. Untuk ini lihat 
lebih jauh. Freek Colombijn Ibid. Amir B. Dkk. Tim Peneliti Hari Jadi Kota Padang Panjang. 
Padang : Kertas Kejq2003. Hal 2. Mengenai lahirnya kota Padang Panjang lebih jauh lihat. 
Hendra Naldi. "Kota Mencari Hari Jadi: Problematik Menentukan Hari Jadi Kota Padang Panjang 
Dalarn PerspeEctif Historis". 2003. Dalam Jurnal Ilmu Sejarah dun Pendidikan Diakronih. No 5, 
Padang: Labor Sejarah UNP, 2003. hal. 12-23 

Z~ulqaiyyim. Up.. Cir.? ha]. 136-1 49 
Mestika Zed. Op.. Ci,. hd.5-6 



Semenjak zaman kolonial sampai Indonesia Merdeka kota ini terus menerus 

mendapat posisi penting daiarn perannya sebagai kota, di antaranya: basis operasi \ 

militer Belanda dalam Perang Paderi (1 821 - 1 837?, pusat administrasi untuk 

wilayah Dataran Tinggi Surnatera I3arat5, pusat kedudukan Tentara ke 25 Jepang 

tahun (1942-1945), ibu kota Sumatera, Ibu kota Propinsi Surnatera Tengah 15 

April 1948~. Dan sewaktu Propinsi Sumatera Barat berdiri, pada tahap-tahap awal 

Bukittinggi masih berfungsi sebagai daerah ibu kota.' Sampai sekarang, kota 

Bukittinggi tetap berkembang menjadi kota kedua terpenting di Sumatem Barat. 

Ketiga, Sebagai kota penting m a n  kolonial Belanda dan juga pada masa 

pemerintahan Indonesia. Ternyata studi di sekitar periode 1930-an-1 960-an belurn 

begitu tersentuh oleh sejarawan. Memang ada sebuah tesis oleh Zul 'Asri, berjudul 

"Bukitt inggi 194.5- 1980: Perkembangan Kota Secara Fisik dun Hubungannya 

dengan Pemilikan Tanah". Tapi tulisannya lebih terfokus melihat perkembangan 

fisik kota yang tidak bisa lepas dari pengaruh sistem kepemilikan tanah8. 

Berdasarkan fakta-fakta itu dapat disimpulkan bahwa studi yang meng- 

ambil tema perubahan simbol-simbol kota memang belum mendapat perhatian. 

Dalam pengarnatan awal, terlihat adanya gejala perubahan simbol-simbol dari kota 

berbudaya Barat yang terus mengalami perubahan menjadi kota berbudaya etnik 

Minangkabau. Hatta mengemukakan bahwa Bukittinggi berkembang menjadi kota 

yang kental dengan pengaruh Barat. Kota ini terlihat tertata apik dan penuh dengan 

taman-taman bunga, sehingga pada masa itu terkenal dengan sebutan "kota kebun 

bunga maway9. 

Sementara Zu17Asri secara selintas memperlihatkan Kota Bukittinggi 

bemuansa Barat itu sekarang hanya terpusat di wilayah sekitar Benteng dan Pasar 

Atas. Wilayah itu menjadi pusat administrasi dan perekonomian, terdapat kantor 

Lihaf Cristine Dobbin Kebangkitan Islam Dalnm Ekonomi Petani Yang Sedang 
Berubah: Surnatera Tengah 1784-1847. Jakarta: INIS, 1992. haL.245 

5 Zulqaiyyim Op., Cit.. hal. 4. 
6 Lihat Kernentrian Penerangan Republik Indonesia. Propinsi Sumatera Tengah. Djakarta: 

Kementrian Penerangan Republi k Indonesia. Anonim. Hal. 157-1 61. 
7 Peran Bukittinggi dihapus sebagai ibukota propinsi resrni tejadi pada tahun 1979 

Mardjani Martamin, et.,al. Sejarah Sumalera Barat. Jakarta: PDISN, 1978. Hal. 148-149. 
a Lihat Zul 'Asri. "Bukittinggi 1945-1980: Perkernbangan Kota Secara Fisik dan 

Hubungannya dengan Pemilikan Tanah'.(Tes~s). Depok: FS-U1,2001. hal. 107-181. 
9 Muhammad Hatta. Memoir . Jakarta: Tintamas Indonesia 1979. ha]. 1-2 



dan pusat pasar, dan Jam Gadang sebagai landmark (ciri khas) kota". Saat ini 

sudah jauh dari kesan sebuah kota yang kosmopolitan, perkembangan kota 

semakin hari cenderung lebih menonjolkan etnis ke-Minangkabauan, dari 

heterogen menjadi bersifat kedaerahan dan homogen. Oleh karena itu dapat 

diasumsikan bahwa periode 1930- 1960-an merupakan periode yang penuh nuansa 

perubahan, hanya saja belum ada catatan-catatan memberi petunjuk mendalam 

bagairnana bentuk-bentuk perubahan budaya yang terjadi. 

B. Perurnusan Masalah 

Studi tentang kota Bukittinggi periode 1930-an-1960-an, lebih terfokus 

pada masalah perubahan simbol-simbol kota dari budaya Barat ke budaya etnis 

kedaerahan, khususnya budaya Minangkabau. Periode ini dipilih karena terjadi 

pertemuan dua kepentingan yang berbeda. Masyarakat Indonesia tahun 1930-an 

menipakan masa gejolak rasa kebangsaan sedang tumbuh dengan pesat. Sementara 

di sisi lain pemerintah kolonial Belanda sedang berusaha pula mempertahankannya 

Periode 1960-an merupakan tahapan awal dari pelaksanaan pembangunan Indone- 

sia, termasuk pembangunan kota-kota. Era dekolonisasi sering menonjolkan 

simbol-simbol ke Indonesiaan, seringkali pada periode ini kota-kota kolonial 

mengalami pergeseran simbol. Identitas kota berbudaya Barat semakin lama makin 

lunttir dan nmtuk selanjutnya muncul kota-kota dengan budaya khas Indonesia. 

Paradoksnya perkembangan kota Bukittinggi dibandingkan dengan per- 

kembangan kota-kota lainnya di Sumatra Barat, akhirnya menimbulkan beberapa 

pertanyaan penelitian, yang antara lain sebagai berikut: Pertama, Bagaimana 

perturnbuhan dan perkembangan Bukittinggi pada masa akhir pemerintahan 

Kolonial Belanda (1 930-1 942), Pada masa Jepang (1 942- 1945) dan awal 

pemerintahan Indonesia (1 945- 1960-an)? Kedua. Bagairnana bentuk-bentuk 

perubahan simbol-simbol kota yang terjadi dalam ketiga periodik itu? Ketiga, apa 

faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan-perubahan sirnbol kota pada masa 

itu? 

' O  Pada awalnya puncak dari Jam Gadang itu berbmtuk atap sebuah geraja \ - a h  
berbentuli kerucut. Narnun sekarang atapnya sudah berbentuk rangkiang dalam rurnah adat 
Minangkabau. 



11. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Kepustakaan Relevan 

Tesis Zulqaiyyim berjudul Sejarah Kota Bukittinggi (1837-1942). Periode 

yang diambil membahas perumbuhan kota Bukittinggi pada masa kolonial. Secara 

khusus diperlihatkan bagaimana turnbuhnya Bukittinggi sebagai pusat intelektual 

di Surnatera Barat. Tesis kedua, Zu17Asri mengambil judul. Bukittinggi 1945- 

1980: Perkembangan Kota Secara Fisik dan Hubungannya dengan Pemilikan 

Tanah. Temuannya lebih banyak membahas perkembangan kota Bukittinggi sering 

berbenturan dengan sistem kepernilikan tanah secara komunal, yang merupakan 

faidor utama sulitnya Bukittinggi mengalami kemajuan." 

Sementara Ishaq Thaher dan kawan-kawan, sudah lebih dahulu menulis 

buku mengenai kota Bukittinggi, dengan judul Sejarah Sosial Daerah Sz~matera 

~ a r a t . ' ~  Periode sejarah Bukittinggi dibahas mulai dari berdirinya benteng "de 

Kock" pada tahun 1826 sampai dipindahkannya ibukota Propinsi Surnatera Barat 

ke Kota Padang. Buku ini masih banyak mengandung kelemahan, seperti 

terdapatnya beberapa kekeliruan dalam menginterpretasi data. Salah satu kasus 

dalarn menyimpulkan mengenai latar belakang orang tua murid Sekolah Nagari 

Bukttinggi pada tahun 1860-an. Menurut Graves, yang dijadikan rujukan itu 

bukanlah sekolah Nagari Bukittinggi melainkan untuk semua sekolah nagari di 

wilayah Surnatera ~ a r a t . ' ~  Selain kesalahan data itu, tulisan Ishaq Thaher masih 

banyak meninggalkan kekaburan fakta-fakta mengenai perkembangan kota 

Bukittinggi. Oleh karenanya terbuka peluang untuk menemukan fakta lebih baru. 

B. Kerangka Berpikir 

Pertumbuhan dan perkembangan sebuah kota pada dasarnya bukan saja 

menyangkut aspek pisik melainkan juga menyangkut non pisik.'4 Akibatnya agak 

I I Tulisan Zul 'Asri ini sudah disarikan dalarn bentuk artikel dalam jumal Diakronika 
Lihat Zul 'Asri. " Kota Bukittinggi: Perkembangan Kota dan Hubungannya dengan Pernilikan 
Tanah 1945-1980" Dalam Jurml Nmu Sejarah dan Pendidikan Diakronikn, No. 5 .  Padang: Labor 
Sejarah UNP, 2003. ha1 1 - 1  l 

I *  Ishaq Thaher. et.,al. Sejarah Sosial Daerah Sumatera Barn!. Jakarta: PDISN, 1985. 
" Sejujumya kesalahan ini lebih dahulu terdeteksi oleh Zulqak-yim. Lihat kernbali 

Zulqai>yim op.ci!. hal. 8 
14 Lihat Hendra Nddi. "Kota Mencari Hari Jadi . . . . . . . . '' Dalam Jurnal Ilmu Sejarah dun 

Pendidikan Diakronika. op.. cir. hal. 14 



susah mernang mencari definisi baku untuk konsep kota. Masing-masing disiplin 

ilmu memiliki laiteria unik dan beragam. 

Awalnya kota didefinisikan dengan simbol Niut, yaitu sistem hieroglrf 

pada zaman Mesir Kuno. Kota digambarkan sebagai lingkaran dengan palang ber- 

garis ganda di dalamnya. Palang bergaris ganda itu menunjukkan jalan, sedangkan 

lingkaran menunjukkan suatu wilayah tertentu." Max Weber lebih tegas lagi 

rnengatakan, bahwa pada awalnya kota merupakan sebuah tempat tertentu yang 

berfimgsi untuk pertemuan orang dan pertukaran barang atau inf~rmasi . '~  Fungsi 

kota sernakin hari semakin kompleks. Kota tidak hanya berfimgsi sebagai pasar, 

pusat pemerintahan, pusat pertahanan, tetapi juga untuk berbagai kegiatan. 

Secara umum Gideon Sjoberg mengemukakan tiga faktor penting menjadi 

syarat munculnya sebuah kota. Pertama, adanya basis ekologis yang 

menguntungkan. Kedua, teknologi maju pada bidang pertanian maupun non- 

pertanian. Ketiga, organisasi sosial yang kompleks dan maju, khususnya dalam 

bidang ekonomi d a .  politik. l 7  

Munculnya perkotaan di Indonesia mulai tampak sejak pertengahan abad 

ke-19, penyebabnya adalah penjajahan Belanda. Selain sebagai pusat administrasi 

pemerintahan, pada awalnya kota-kota juga b d n g s i  sebagai tempat 

pengumpulan hasil bumi daerah sekitarnya, sebagai tempat transit dalam jalur 

perdagangan pada awal abad ke-20.18 Berbagai infiastnlktur, seperti birokrasi, 

pasar, transportasi, sekolah, dan rekreasi yang dibangun pemerintah Hindia 

Belanda ditujukan untuk kepentingan kolonialnya. Oleh karena itu, kota-kota yang 

dibangun lebih merupakan sebagai kota ko~onial. '~ 

Kota kolonial menurut Sutjipto mempunyai sedikitnya tiga ciri utama. 

Pertama, pemukirnan sudah stabil, terdapat garnizun dan pemukirnan pedagang, 

serta tempat penguasa kolonial. Kedua, lokasinya dekat jaringan trasportasi, 

~- ~ - - 

l 5  J .  W. Schoorl. Modernisasi: Pengunfar Sosiologi Negara-Negara Berkembang. 
Te jemahan R.G. Soekadjo. Jakarta: Gramediq1984. hal. 263-264. 

16 Lihat dalam Smono Kartodirdjo.ed. Mas-wrakat Kuno dun Kelompok-Kelompok Sosial. 
Jakarta: Bhratara Karya Aksara 1977. hal. 1 1-39 

" Gideon Sjoberg. The Pre-Indusrri City: Past and Present. Third Printing. New York: 
The Free Press. ha1 27-3 1 

18 Lihat kembali kertas kerja Pembentukan Hari Jadi Padang Panjang. . . . .. . .. hal. 3 
19 Zulqaiyim. Op.. Cir. hal. 11-12. 



seperti laut, sungai atau persimpangan jalan. Tujuannya untuk mempemudah 

\ angkutan barang-barang, baik untuk keperluan ekspor maupun impor. Ketiga, kota 

kolonial penekanannya kepada pengembangan wajah pisik kota, kegiatan 

ekonomi, dan penataan infi-astruktur yang meniru gaya ~ ro~a .*O Pasca kemerdeka- 

an kota-kota kolonial di Indonesia satu per satu meng-alami perubahan bentuk. 

Simbol-simbol Barat mulai hilang, untuk selanjutnya digantikan oleh simbol kota- 

kota berbudaya Indonesia atau bahkan bernuansa emis kedaerahan. 

Studi ini menyangkut perubahan simbol budaya, khususnya budaya kota 

kolonial menjadi budaya kota ke Indonesiaan atau kedaerahan. Dengan fokus studi 

ini, berarti tulisan ini erat kaitannya dengan beberapa konsep dan teori dari ilmu 

budaya (terutama Antropolog). Menyangkut perubahan budaya, sukar dibedakan 

dengan perubahan sosial, karena batas keduanya sangat tipis.21 Secara definisi 

mungkin saja bisa dilakukan tetapi dalarn realitas kehidupan garis pemisah itu 

sukar dipertahankan. Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan sosial hanya- 

lah merupakan bagian perubahan kebudayaan. Penlbahan kebudayaan mencakup 

kesemua tujuh unsur dalam b ~ d a ~ a ~ ~  

Ignas Kleden membuat seperangkat teon untuk melihat perubahan kebuda- 

yaan. Pertama, perubahan kebudayaan akan lebih mudah te qadi jika kebudayaan 

baru dianggap tidak membahayakan kebudayaan lama. Kedua, semakin dominan 

"agen" kebudayaan akan semakin terbuka pengaruh baru, hingga perubahan 

kebudayaan itu akan lebih mudah terjadi. Ketiga, perubahan kebudayaanh  

disertai dengan perubahan organisasi sosial dan landasan materialr~~a.'~ 

Dalam konteks kota Bukittinggi pascakolonial, budaya yang berbau kolo- 

nial (Barat) sebagian disinglarkan, dengan menggunakan lebih banyak budaya 

lokal (Minangkabau). Dalarn konteks pergeseran simbol ini pemerintah merupa- 

kan salah satu agen pembaharuan. Semakin kompleksnya kebutuhan adninistrasi 

20 F.A. Sutjipto Tjiptoatmodjo.'Xota-Lola Pantai di Selat Madura (Abad XVII sarnpai 
medio Abad XIX)" (Desertasi Doktor). Yogyakarta: Fak Pascasarjana UGM,1983. DiLutip dari 
Zulkaqaiwim. Ibid. ha1 12 

l i ~ e b i h  jauh lihat Fredian Tony dan Barnbang.S Utomo. Konsep dan Perspekt!f. 
Perubahan Sosinl. Bogor: Labor Sosiologi Pedesaan -1PB. 1394. hal. 4-5 kemudian lihat juga 
Koentjaraningrat. Pengantar Anh-opologi. Jakarta: Aksara Ban]. 1986. hal. 202-205 

2 2 ~ i h a t  liembali Toni Fredian Ibid. 
2: Ignas Kleden. Slkap Ilmiah don Kririk Kebudqwnn. Jakarta: LP3ES.1987. hal. 186-1 87. 



perkotaan pada akhirnya menuntut semakin luasnya sarana penunjang seperti 

penambahan jumlakbangunan dan prasarana kehidupan masyarakatnya. 

Studi ini bersentuhan dengan pendekatan sosial yang berkaitan dengan 

perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masya- 

rakat. Misalnya perkembangan kota Bukittinggi zarnan kolonial, orang kulit putih 

berada pada posisi teratas, yang dalam istilah Furnivall disebut dengan struktur 

masyarakat majemuk2' Namun pada masa pasca kemerdekaan beralih ke masya- 

rakat pribumi. Perubahan itu dengan sendirinya merubah struktur pengorga- 

nisasian masyarakatnya baik itu adrninistrasi, organisasi ekonomi d m  politik.25 

Fenomena perubahan sosial dalam kota Bukittinggi pada masa tahun 1930- 

an-] 960-an agaknya tepat memakai pemikiran dari Kingsley Davis yang mengarti- 

kan perubahan-perubahan sosial sebagai penlbahan-perubahan yang te rjadi dalan 

struktur dan fhgsi  m a ~ ~ a r a k a t . ~ ~  Berdasarkan uraian terdahulu, dapat dibuat suatu 

kerangka berpikir dalam penelitian ini, berikt~t (Gambar 1): 

24 Secara keseluruhan pada masa Hindia Belanda demikian menurut Furni~all, adalah 
merupakan suatu Masyarakat Majemuk (Pltcrul Societies), y a h i  suatu masyarakat yang terdiri atas 
dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembaharuan satu sarna lain di dalam 
suatu kesman politik. Sebagai masyarakat majemuk ia menamakan situasi zarnan Kolonial 

, 

Belanda di H~ndia Belanda sebagai suatu tipe masyarakat daerah tropis di mana mereka yang 

, 
Kota Memiliki 

Simbol 
I 

berhasa dan mereka yang dikuasai memiliki perbedaan ras. Orang Belanda meskipun minoritas, 
narnun berfungsi sebagai penguasa yang rnernerintah bagan amat besar orang-orang Indonesia 
(pribumi). ~ - Lihat Nasihn. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 199 I .  ha1.3 1. 

25 William F. Ogburn berusaha mernberikan sesuatu pengertian tertentu, walaupun dia 
tidak memberi defmisi tentang perubahan sosial tersebut. Dia terutama menegemukakan bahwa 

+ 1 

ruang lingkup perubahan-perubahan sosial rnencakup unsur-unsur kebudayaan baik !ang materiil 

Kota Kolonial 
Belanda 

? 

maupun yang immateriil, dengan terutama menekanlian pengaruh yang besar dari unsur-umur 
immateriil. Soejono Soekanto. Sosiologi Suntu Pengunfar. Jakarta: Rajawali Pers,1987.ha1.283- 
284. 

26 Bid. hal.284 

FA.-or-faktor ~krubahan Sosial 
1. Budaya 
2. Politik 
3. Sosial 

Dekolonialisasi 
Simbol Kota Awal 

Pemerintahan 
Indonesia 

+ Kota Zarnan 
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In. TUJUAN DAN MANFAAT P E N E L ~ ~ A N  

A. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk%endeskripsikan perturnbuhan dan 

perkembangan Bukittinggi pada masa (1  930-an- 1960-an). Menjelaskan beberapa 

bentuk perubahan sirnbol kota yang terjadi pada periode yang sama dan sekaligus 

menggambarkan faktor-faktor te rjadinya perubahan itu. 

B. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi pemecahan masalah pembangunan, terutarna 

sekaitan permasalahan arah pengembangan kota-kota di Lndonesia (secara mum), 

khusus kota Bukittinggi. Fenomena kehilangan identitas pada banyak kota dapat 

dijadikan pengalaman dan solusi. Selain itu, penelitian ini bermanfaat dalam 

menambah khazanah penulisan sejarah lokal, khususnya bidang perkotaan. 

IV. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, yang berusaha memperlihat-kan 

proses pergantian dari kekuasaan kolonial ke pemerintahan Indonesia yang melahirkan 

pergeseran simbol-simbol kota. Dalam studi sejarah, penelitian dirnulai dari langkah 

penelusuran sumber-s~rnber.~~ Sumber-sumber dikwnpulkan melalui studi 

perpustakaan, di Arsip Nasional Jakarta, Pustaka Nasional Jakarta, dan Pusat 

Dokumentasi dan Informasi Kebudyaan Minangkabau Padang Parjang. Surnber- 

sumber arsip baik itu arsip kolonial maupun pemerintahan Indonesia, dan koran-koran 

yang terbitan sezaman tergolong sumber primer. Untuk sumber pendukung (sekunder) 

diambil dari sumber-sumber berupa buku-buku -populer maupun i lmiah dan artikel- 

artikel ilmiah yang belum dan telah diterbitkan. 

Dalam s t d i  sejarah, analisa data dilakukan pada tahap kritik surnber. Kritik ini 

dilihat dari dua bentuk, yaitu berupa kritik eksteren d m  laitik interen. Sumber yang 

dipilih disusun fakta-fakta yang disintesiskan melalui analisa logis dengan interpretasi. 

Hasilnya dideskripsikan dalarn bentuk penyajian sejarah. Dengan kata lain penelitian 

ini merupakan perpaduan garnbaran peristiwa dengan analisa-analisa ilmiah melalui 

pendekatan ilmu-ilrnu s o s i a ~ . ~ ~  

27 Penelitian sejarah termasuk dalam rumpun metode penelitian kualitatif Lebih lanjul lihat. 
Sudanvan Danim. Menjodi Peneliti Kualitatff. Bandung: Pustaka Setia, 2002. hal. 53. 

28 Shldi sejarah modem selalu bersentuhan dengan ilrnu-ilmu sosial. Untuk selanjutnya lihat 
saja Sartono Kartodirdjo. Pendekatan IImu Sosial Dnlom Metodologi Sejorah. Jakarta: Gramedia 1993. 
hd. 120- 130. 



V. HASIL DAN PEMBAHASAN a 

A. HASIL 

1. Geografis 

Bukittinggi merupakan salah satu kota yang terletak di dataran tinggi 

Agam, daerah pedalaman Propinsi Sumatra Barat, yang merupakan bagian dari 

jajaran pergunungan Bukit Barisan yang mernbujur dari utara di Aceh sampai ke 

selatan di Larnpung yang membelah dataran rendah yang luas di sebelah timur d m  

dataran rendah yang sempit di sebelah barat. Kota Bukittinggi terletak pada 

ketinggian 909 meter sarnpai 941 meter di atas perrnnkaan laut dengan topografi 

b e r b ~ k i t - b u k i t ~ ~ ~ ~ ,  suhu udara berkisar antara 19 sarnpai 22 derjat Celcius. Luas 

wilayah sekitar 2.523,9 ha yang sebagian me~pakan  bukit-bukit dan sebuah 

lembah pada bagian barat kota yaitu Ngarai Sianok yang mengalir anak sungai, 

Batang Masang yang bermuara ke Samudera Hindia. Keadaan geografis yang 

demikian menjadikan kota ini begitu indah dan nyaman. Apalagi kota ini terletak di 

jantung pulau Sumatra yang merupakan ternpat persimpangan jalur lintas. 

Sekitar kota Bukittinggi merupakan lahan pertanian subur, terlihat persa- 

wahan dengan kehidupan pertanian: padi berkualitas tinggi, palawija dan tanarnan 

tua. Selain itu, ada usaha kerajinan seperti pandai emas dan perak, sulaman, 

konveksi, dan pandai besi yang menghasilkan alat-alat keperluan rumah tangga d m  

pertanian. Hasil tersebut dipasarkan di kota Bukittinggi untuk selanjutnya dibawa 

ke daerah propinsi tetangga. Hampir sama halnya dengan sebagian besar kota-kota 

di pedalaman Sumatra Barat, kota Bukittinggi tumbuh dan berkembang dari hasil 

daerah pertankm tersebut dan ditunjang oleh hasil usaha kerajinan. 

2. Penduduk 

Seperti halnya sebagian kota-kota di Indonesia, kota Bukittinggi didiami 

beberapa komunitas etnis selain Minangkabau sebagai etnis mayoritas, ada etnis 

29 Mohamrnad Hadjerat, Peringatan Penyerahun Dj~baian (Memorie Van Overgrave) 
Pemerinrahan Negeri Kurai Limo Djoroizg, 1950. hlm. 3-4 



Jawa, Cina, Lndia, dan lain-lain. Etnis-etnis minoritas tersebut terkonsentrasi di 

dalam komunitasnya, namun tidak terkesan ekslusif Hal ini terlihat dalarn perga- 

ulan sehari-hari, mereka menggunakan bahasa daerah (bahasa Minangkabau). 

Penduduk kota Bukittinggi berdasarkan sensus penduduk 197 1 be jumlah 

63.132 jiwa 30. H d  ini dapat diperhatikan dari sensus 1961 bejumlah 51.456 jiwa 

yang menunjukkan laju pertumbuhannya 2,2 % pertahun. Pada masa kolonial 1920- 

1930, dari 5.004 jiwa menjadi 14.657 jiwa, lajunya hampir 20% pertahun; dan antara 

1930-1961, lajunya 8,6% pertahun. Sementara wilayah kota pada masa kolonial itu 

hanya sebagian (seperernpat) dari wilayah Nagari Kurai Limo Jorong atau wilayah 

administrasif kota sejak tahun 1950". Menunlt cacah jiwa penduduk Nagari Kurai 

Limo Jorong (wilayah di luar administratif kota) bulan Desember 1946, be jumlah 

20.522 jiwa, termasuk para pengungsi dari Padang, Sumatra Timur, dan daerah 

lain3'. Sensus tahun 1961 selwuh wilayah Kurai Limo Jorong dan wilayah Peme- 

rintah Kota telah digabung, maka jumlah penduduknya 51.456 jiwa. Guguk Panjang 

yang sejak awal merupakan pusat kota, penduduknya t e ~ - ~ a d a t ~ ~ .  (lihat Tabel I). 

Tabel 1 : Penduduk Bukittinggi 1961 -1970. 

J u m l a h  P e n d u d u k  
Buki t- 
tin@ 

L u a s w  J o r o n g  I 

Surnber: Diolah dari Bukittingi dalam Angka 1961 -1 975 

Panjang 
6,831 

1961 29.231 
1962 1 29.597 
1963 1 29.979 
1964 30.356 
1965 1 30.739 
1966 1 31.100 

'O (Ibid , hlm. 3 1-37) 
" Mohamrnad Hadjerat, op. cir., hlm. 5-6. 
.: 2 LOC. cir., 
" Rukirfinggi dalam Angka 1975, BPS, Kantor Statistik Kotarnadya Bukittinggi, hlm. 1. 

1%7 1 31.465 1 6.684 1 12.943 4.295 1 2.784 
1968 31.825 1 TI46 i 13.230 2.807 
1969 1 32.178 1 7.639 13.519 1 ::::; 1 2.830 1 

Aur / Mandi- 
Birugo angin 
2,601 9,243 
4.445 1 11.281 
4.761 1 11.549 
5.098 ! 11.823 
5.458 1 12.098 
5.840 1 12.377 
6.249 1 12.659 

Koto 
Selayan 
2,913 
3.885 

Tigo 
Baleh 
3,651 
2.632 

3.953 1 2.659 
4.020 1 2.684 
4.089 1 2.710 
4.157 1 2.735 
4.226 1 2.760 



Dalam ha1 persebaran penduduk di Bukittinggi, kelihatannya tidak merata. 

Persoalan ini tampaknya disebabkan oleh perbedaan sistem pemilikan tanah pada 

masing wilayah tersebut, sehingga penduduk terpusat pada wilayah yang lebih 

mudah pembebasan tanah dan mendapatkannya. Wilayah seperti Guguk Panjang 

sejak kedatangan Belanda rnerupakan pusat kota dan telah rnemberikan kemudahan- 

kemudahan bagi pendatang untuk mendapatkan tanah dalam rangka memperlancar 

usaha untuk memenuhi kebutuhan para aparaturnya, sehingga te Qadi pemusatan 

penduduk di wilayah inij4. (Ilhat Tahel2). 

Tabel 2: Kepadatan Penduduk Bukittinggi Rata-rata Per KmZ 

Bukit- 
tinggi Wilayah 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Sumber: Diolah dari Bukittinggi dalam Angka 1961 -1975 

3. Nagari Kurai Limo Jorong dan Kota. 

K e p a d a t a n  P e n d u d u k  
J o r o n g  

Kurai Limo Jorong merupakan sebuah nagari yang terletak di dalam Luhak 

Guguk 
Panjang 
6,831 
4.277 
4.333 
4.389 
4.444 
4.449 
4.553 
4.601 

1969 4.711 2.937 

Agam, salah satu dari Luhak Nan Tigo di M i ~ m n ~ k a b a u ~ ~ .  Di nagari inilah terletak 

kota Bukittingg yang merupakan bagian tidak terlepas dengan tradisi Minangkabau. 

Di Minangkabau, nagari merupakan kesatuan masiarakat adat yang otonom, ia 

Aur 
Birugo 
2,601 
1.709 
1.830 
1.960 
2.098 
2.245 
2.403 
2.570 

1.463 

merupzkan republik mini dengan teritorial yang jelas bagi anggota-anggotanya, 

4.659 2.747 

mempunyai pemerintahan sendiri, dan rnempunyai adat istiadat sendiri yang 

Mandi- 
angm 
9,243 
1.220 
1.249 
1.279 
1.309 
1.339 
1.370 
1.400 

1.521 

'4 LOC. cit. 
" Di Minangkabau terdapat tiga tvilayah utama asal suku Minangkabau yang sering disebut 

Luhak: Tanah Datar. Agam dan Limo Puluh Koto 

1.431 
775 

Koto 
Selayan 
2,913 
1.334 
1.357 
1.380 
1.409 
1.427 
1.451 
1.474 

Tigo 
Baleh 
3,651 
72 1 
728 
735 
742 
749 
756 
763 

1.498 769 



mengatur tata kehidupan anggotanya36. Oleh sebab itu di Minangkabau dikatakan 

adat salingka (dalam lingkungan) nagari, artinya masing-masing nagari mempunyai 

adatnya sendiri-sendiri. 

Nagari merupakan suatu wilayah di Minangkabau, terbentuk dari federasi 

suku-suku (clan), paling b a n g  ernpat suku, yang dipimpin oleh penghulu. 

Kerapatan (musyawarah) penghulu merupakan kekuasaan yang tertinggi di nagari 

yang biasa disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang merupakan suatu unit dalam 

sistem pemerintahan tradisional Minangkabau. Kerapatan Adat Nagari atau Kepala 

Nagari yang melaksanakan administrasi pemerintahan nagari37. 

Adapun dalam perkembangamya, pelaksana administrasi pemerintahan, 

kepala nagan pada beberapa nagari, dijalankan oleh seorang wakil penduduk nagari 

yang dipilih dari anggota masyarakatnya sendiri secara ~ a n ~ s u n ~ ~ ~ .  Untuk 

mempermudab urusan kepala nagari dalam pelaksanaan tugasnya, ada sub nagari 

yaitu jorong (korong) yang dikepalai oleh wali atau kepala jorong dan di bawahnya 

ada lagi kampung yang dikepalai oleh kepala kampung (tua kampung). 

Bagi masyarakat Nagari Kurai Limo Jorong sarna halnya dengan kelompok 

masyarakat lainnya di Minangkabau. Penduduk Kurai - telah menyebar ke lima 

Jorong, namun adatnya tidak berbeda, seadar selimbago dengan batas wilayalmya 

dinamakan Kwai nan salingka Aur, maksudnya nagari orang Kurai yang dilingkari 

aur merniliki satu adat istiadat t e r~endi r i~~ .  

Masyarakat Kurai sangat kuat memegang adat istiadat dan mernpunyai 

struktur kepemimpinan adat yang teratur dan jelas. Kepemimpinan adat yang bersifat 

informal ini tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan pemerintah, karena pada dasarnya 

ia terikat dan berhubungan langsung dengan sanak-saudara dan anak-kemenekan di 

lingkungan kaum kerabatnya (suku). Di dalam masyarakat Kurai Limo Jorong pada 

level tertinggi sepanjang adatnya yang berkuasa adalah Penghulu Nan 26, artinya 

selama adat masih menjadi pegangan, baik secara individu maupun secara berkaum. 

Penghulu Nan 26 ini terbagi atas 3 strata, yaihl: 

lmran Manan, Birokrasi Modern dun 0forita.r Tradisional di Minanghbau: Nagari dun 
Desn di Mimngkabau (Padang: Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau 1995) hlm. 23-24. 

37 Proyek Inventarisasi dan Dokwnentasi Sejarah nasional, op. cit., hlm.3 1. 
38 lmran Manan, op. cil.. hlm 73. 
'' H. Mohammad Hadjerat, Sejarah Negeri Kurai Limo Djorong serta Pemerintahannya. 

Pasnr dun Kora Btrlntringgi (Buhttinggi: Tsamaratul Ich\van, 1 947) hlm. 7. 



a. Penghulu nan balimo terdiri dari 5 orang penghulu. 

b. Penghulu nan sembilan terdiri dari 9 orang penghulu. 

c. Penghulu nan duo baleh terdiri dari 12 orang penghulu. 

Struktur kepemimpinan adat ini pada masing-masing nagari di Minangka-bau 

ada yang berbeda. Namun secara m u m  dapat dipahami dari pola-pola dan sistem 

kepemimpinan mana berasal, Koto-Piliang atau Bodi-Caniago. Karena struktur 

kepemimpinan masyarakat Kurai berstrata berarti sistem yang dianut adalah pola 

Koto-Piliang warisan Datuk Kehunanggungan. Permasalahan yang ada di 

masyarakat diselesaikan terlebih dahulu pada bagiannya masing-masing, mulai pada 

tingkat yang lebih rendah sampai ke tingkat yang lebi!~ tkggi. 

Dalam perkembangan kepemimpinan tradisional di Kurai Limo Jorong, 

masih dapat bertahan sampai saat ini. Hanya saja wewenangnya sejak dulu terbatas 

pada penduduk asli Kurai, artinya penduduk pendatang tunduk pada aturan yang 

berlaku secara umum di wilayah kota Bukittinggi. Dalam kepemim-pinan 

administratif kenagarian secara formal (pemimpin politis), Wali Nagari dan Wali 

Jorong yang dipilih secara langsung oleh warganya secara periodik. 

Pada setiap nagari biasanya terdapat pekan (pasar) nagari untuk menjual 

hasil pertanian atau membeli kebutuhan penduduknya yang bergantian setiap 

harinya. Pekan-pekan inilah yang kemudian ada yang berkembang menjadi kota, 

hingga sekarang masih ditemukan hari pasar yang rarnai pada kota-kota di Sumatera 

Barat berdasarkan salah satu hari setiap m i n g p y a .  

Berdirinya kota Bukittinggi dilatarbelakangi oleh perjanjian persahabatan 

pada tahun 1820 antara Pemerintah Hindia Belanda dengan para Penghulu Kurai 

yang saling membantu dalam menghadapi kaum Padri. Atas kesepakatan tersebut 

Pemerintah Hindia Belanda kemudian mendapat izin di atas tanah orang Kurai untuk 

mendirikan sebuah benteng, rumah Pemerintah Sipil, Rurnah Rapat, kuburan, dan 

lain lain di Bukit Tambun Tulang, Bukit Cubadak Bungkuak, dan Bukit 

~alambuan$'. Berawal dari berdirinya Benteng (Fort) de Kock pada tahun 18264', 

sebagai cikal bakal kota B&ittinggi. 

40 Ibid., hlm. 37-38 
'' Zulqayim, Sejarah Kota Bukittinggi 1837-1912. tesis (Yogakarta: Program Pascasrjana. 

Universitas Gadjah Mad% 1996) hlm. 41-43. 



Masa pendudukan Jepang wilayah kota Bukittinggi diperluas lagi. Kota ini 

diberi nama Bukittinggi baru, yang wilayah meliputi keseluruhan nagari Kurai Limo 
% 

Jorong dan 11 nagari di Agam T U O ~ ~ .  Keadaan itu tidak berubah dan tetap 

berlangsung pada masa kemerdekaan 17 Agustus 1 94543. 

Pada tanggal 21 Mei 1946 Residen Sumatra Barat mengeluarkan Mak-lumat 

no. 20146 tentang sistem pemerintahan nagad4, yang rnenempatkan nagari menjadi 

otonom, sehingga keterikatan dengan pemerintah kota menjadi longgar dan nagari- 

nagari tersebut menolak masuk k ~ t a ~ ~ ,  sedang nagari di ~ & a i  Limo Jorong 

bergabung dengan k ~ t a ~ ~ .  Setelah ada persetujuan kedua pihak, Pemerintah Otonom 

Nagari Kurai Limo Jorong dan Pemerintahan Otonom Kota, baru ditetapkan wilayah 

kota yang definitif pada tahun 1 9 5 0 ~ ~ .  

4. Kehidupan Masyarakat 

Pemerintah Hindia Belanda secara bertahap membangun infrastruktur, seperti 

perkantoran, pasar, sarana dan prasarana transportasi, sekolah, serta sarana rekreasi. 

Hal ini membuka kesempatan lapangan ke ja  bad penduduk burni putera di 

Bukittinggi. Memasuki abad ke-20 perkembangan kota menjadi semakin kompleks 

sebagai kota pemerintahan, perdagangan, pendidikan dan rekreasi hingga kemudian 

menjadi salah satu pusat pergerakan Kaum Muda di Sumatra Barat. Seiring dengan 

itu penduduk kota Bukittinggi meningkat secara tajam dari 5.004 jiwa pada tahun 

1920 menjadi 14.657 jiwa pada tahun 1930~'. 

Kota ini terletak di dataran tinggi Agam yang subur, kehidupan masyarakat dari 

hasil pertanian, hingga tanah jadi sangat berharga. Berdasarkan Tambo Nagari Kurai 

Limo Jorong bahwa penghidupan orang Kurai sejak dahulu ialah bersawah dan 

berladang. Kelebihan dari hasil sawah dan ladang tersebut dijual dan digunakan 

untuk keperluan lain49. 

42 Mohammad Hadjerat, op. cit., 1947, hlm. 29; dan lihat juga Zulqal;?im op. cit., 1996, hlm. 6. 
43 Moharnrnad Hadjerat, op. cir.? 1947: hlrn. 29 dan Mohammad Hadjerat, op. cii.. 1950, hlrn. 6. 
41 Hadjerat, op cir, 1947, hlm 29-30: Hadjeratlopcit., hlm.6: dan lmran Manan, op cit., hlm. 72. 
45 Hadjerat, op. cir.; 1947, hlrn 33; dan Zulqa~yim, op. ci~. ,  hlm. 44. 
46 Hadjerat, op. cit., 1947, hlrn. 33-34. 
47 Buhmnggi dalam Angka 1981, op. cit.. hlrn 2-3 
48 Ibid., hlm. 5, mengutip dari J. R. Chaniago, Penduduk Buliittinggi sebelum Perang: Sebuah 

Kerangka Studi, dalam Anhar Gonggong Komunikasi antar Daerah SuAu Bangsa (Jakaria: 
Departemen Pendidikan dan Kebuadayaan, 1983) hlm. 39-42. 

49 Ibid.. hlm. 5. 



Meskipun ada kelebihan dari hasil sawah dan ladangnya, namun dunia 

pendidikan terabaikan. Tidak banyak masyarakat Kurai memanfaatkan kesempatan 
\ 

untuk mendapat pendidikan yang cukup tersedia secara baik di Bukittinggi sejak 

zaman penjajahan Belanda. Padahal masyarakat sekitar di luar kota Bukittinggi 

sangat memanf'aatkan sarana pendidikan tersebut5', 

Sementara itu keinginan tokoh-tokoh masyarakat Kurai Limo Jorong 

bergabung dengan wilayah kota, selain adanya ikatan emosional, juga ingin berkuasa 

di daerahnya5', sehingga salah satu bidang yang menjadi obsesinya adalah menjadi 

pegawai pemerintah di kota Bukittinggi, dan pekerjaan itu dianggap menjadi orang 

terpandang dalarn masyarakat. Hal ini terlihat sejak awal kemerdekaan, Dewan 

Perwakilan Kota hampir sepenuhnya didominasi oleh masyarakat ~ u r a i ~ ~ ,  dan 

sesudah itu terpilihlah putra Kurai asli jadi Walikota, yakni Saadoeddin Djambek dan 

Nukman Djamil Datuk Mangkuto Arneh. 

5. Kota Kolonial Belanda 1930-1942. 

Pada tahun 1930 pemerintah Kolonial Belanda memperluas Kota Bukittinggi 

d m  menetapkan Iagi batas wilayah baru, yaitu dua pertiga merupakan bagian dari 

negeri Guguak Panjang, separoh dari negeri Aur Birugo dan sepersepuluh merupakan 

bagian dari negeri ~ a n d i a n ~ i n ' ~ .  Jadi luas wilayah kota ini hanya kira-kira iebih 

seperempat (6,779 krn2) dari luas wilayah nagari Kurai Limo Jorong (25,239 km2). 

Perluasan tersebut merupakan kebutuhan pemerintah kolonial, sebagai salah satu 

pusat pemerintahan Padang Darat dan pendidikan. Berbagai fasilitas telah dibangm, 

seperti benteng de Kock, gedung-gedung dan kantor-kantor pemerintah, baik sipil 

maupun rniliter, serta menumen-menumen yang menunjukkan eksistensinya sebagai 

penguasa di Bukittinggi 

Pada masa ini pertarnbahan penduduk yang cukup tinggi, Fort de Kock 

menjadi sentra pendidikan untuk wilayah Sumatra dan ~ e k i t a r n ~ a ~ ~  pada masa ini. 

Pertengahan abad ke 19 didirikan "Kweekschool", lebih dikenal dengan Sekolah 

Ibid., hlm. 9 
" Wawancara dengan Dt. Palindih 9 Januari 2001. 
52 Hadjerat, op. cit., 1950, hlm. 9-10 
53 Ibid., hlrn. 60-61 dan lihat juga Zulqayyim, Sejarah Kota Bukittinggi 1837-1942, tesis 

(Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, 1996) hlm 41 -43. 
54 Rusli Amran, Sumatra Barat Palakat Panjang (Jakarta: Sinar Harapan. 1985 cetakan 

pertama)? him. 159-1 69 



Raja. Oleh karena itu kota ini menjadi tempat pendidikan Barat cukup penting, yang 

kemudian banyak mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat di sekitarnya. 
a 

Selain itu kota ini tumbuh menjadi kota dengan penduduk yang heterogen. Hal ini 

terlihat dengan adanya perkampungan dari beberapa etnis, seperti Kampung Cina, 

Kampung Keling, Kampung Jawa dan Kampung Nias. 

Dari segi pengembangan budaya d m  pembangunan, pemerintah kolonial 

membangun Jam Gadang pada tahun 1927 sebagai landmark kota, Kebun Binatang 

dibangun tahun 1929 yang semula sebagai Kebun Bunga yang dibuat oleh 

Controleur Storm van Cravenzande tahun 1900, sehingga taman ini kemudian 

dikenal juga dengan nama Stormpark. Pada tahun 1935 di tarnan ini dibangun pula 

Rumah Gadang (Rumah Adat Minangkabau) oleh J. Mendelaar, Controleur Agam 

Tuo. Selain itu, untuk menghubungkan Pasar Atas dan Pasar Bawah, Controleur 

Cator mernbangun Viaduct (Jenjang Gantung) pada tahun 1932 sebagai jembatan 

penyeberang bagi pengunjung55. 

6. Kota Zarnan Jepang 1942-1945. 

Masa pendudukan Jepang wilayah kota Bukittinggi diperluas lagi. Kota ini 

diberi nama Bukittinggi baru, yang wilayahnya meliputi keseluruhan nagari Kurai 

Limo Jorong d m  11 nagari di Agam T U O ~ ~ .  Masa Jepang, Bukittinggi dijadikan 

pusat militer untuk wilayah Sumatra. Pemerintahan dijalankan secara militer dan 

tidak ada kebebasan bagi masyarakat, hampir semua aktivitas diarahkan untuk 

kepentingan memenangkan perang. Di sekitar Bukittinggi Tentara Pendudukan 

Jepang membangun bunker-bunker, sebagai tempat pertahanannya. Beberapa sirnbol 

yang dibangun masa Belanda diubahnya, salah satu di antaranya puncak (atap) Jam 

Gadang diganti dengan atap tumpeng gaya Jepang, Bukittinggi yang semula bernama 

Fort de Kock diganti dengan nama Bukittinggi Shi Yaku Sho. 

7. Kota Awal Pemerintahan Indonesia 1945-1960-an. 

Sejak awal kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai tahun 1950, keadaan 

wilayah kota tidak berubah dan tetap berlangsung seperti masa Pendudukan ~ e ~ a n g ' .  

'' Bukimnggi dalam Angka 1981, hlm. 4 
56 Mohammad Hadjerat, op. cit.; 1947, hlm. 29: dan lihat juga Zulqwim op. cit., 1996, hlm. 

6. 
57 Mohamrnad Hadjerat, op. cit.; 1947, Nm. 29 dan Mohammad Hadjerat, op. cii.. 1950, hlm. 

6. 



Pada tanggal 21 Mei 1946 Residen Sumatera Barat mengeluarkan Maklurnat no. 

20146 tentang sistem pemerintahan nagarij8, yang terdiri dari: (1) Dewan Perwakilan 
a 

Nagari, (2) Dewan Harian Nagari, dan (3) Wali Nagari, yang menempatkan nagari 

menjadi otonom. Kemudian rapat pleno Komite Nasional Indonesia (KNI) Sumatra 

Barat di Bukittinggi pada tanggal 4 dan 6 Januari 1947 membicarakan masalah yang 

dihadapi kota Bukittinggi, untuk penentuan wilayah kota Bukittinggi, ada 3 (tiga) 

alternatif yang akan diambil, yaitu: 

a. Wilayah kota sebelum masa pendudukan Jepang 1942. 

b. Wilayah kota sebatas Nagari Kurai Limo Jorong. 

c. Wilayah kota pada masa pendudukan Jepang. 

Nagari-nagari selain Kurai Limo Jorong, yang masa Jepang masuk kota 

Bukittinggi, menolak bergabung ke  dalam wilayah kotaj9. Wilayah yang menjadi 

Kota Bukittinggi adalah wilayah kota masa pemerintah kolonial dan wilayah Kurai 

Limo Jorong. Sementara itu nagari-nagari di Kurai Limo Jorong sebelum bergabung 

dengan kota mengadakan rapat Wali Nagari dengan Dewan Perwakilan Nagari pada 

tanggal 23 dan 30 Maret 1947 yang memutuskan "Kesatuan Kurai7' dari nagari- 

nagari Lima Jorong menjadi Otonorni Kurai Limo   or on^^'. Luas dan batas-batas 

nagari berpedoman kepada keadaan sebagai mana yang telah ditetapkan pada tanggal 

17 Agustus 1945, dan wilayah kota mempunyai pemerintahan yang otonom pula. 

sehingga yang menjadi wilayah Kota Bukittinggi adalah wilayah kota masa 

pemerintah kolonial dan wilayah Kurai Limo Jorong.. 

Setelah ada persetujuan kedua pihak, Pemerintah Otonom Nagari Kurai 

Limo Jorong dan Pemerintahan Otonom Kota, barn ditetapkan wilayah kota yang 

definitif pada tahun 1950, yaitu seluruh wilayah otonomi Kurai Limo Jorong yang 

mempunyai ikatan emosional dengan wilayah kota secara resmi masuk ke dalam 

Kota ~ u k i t t i n ~ ~ i ~ ' .  

58 Hadjerat, op. tit.? 1947: hlm 29-30; Hadjerat, op-ci!., hlm. 6.: d m  Imrm manan, oP. tit., 
hlm 72. 

59 Hadjerat, op. cit., 1947, hlm 33; dan Zulqayyim, op. cit.: hlm. 44. 
60 Hadjerat, op. cir., 1947, hlm. 33-34. 
6 1  Moharnrnad Hadjerat, op. cit., 1950, hlrn. 10. 



a. Sistem Pernerintahan 

Sebagaimana halnya secara tunurn kota-kota di Indonesia, bahwa sebuah kota 

daerah tingkat I1 diperintah oleh seorang WaPikota. Kota Bukittinggi sejak awal 

kemerdekaan juga dipimpin oleh seorang Walikota. Struktur dan perangkat 

pemerintahannya mengalami perubahan sesuai perkembangan situasi. Namun 

struktur dan perangkat tersebut sedikit agak berbeda dari kota-kota lain yang berlaku 

umum di Indonesia dan Sumatra Barat khususnya sampai tahun 1980. 

Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa pada tanggal 21 Mei 

1946 Residen Sumatra Barat mengeluarkan MaMumat No. 20/46 tentang sistem 

pemerintahan nagari yang otonom. Nagari Kurai Limo Jorong baru menerima 

otonomi itu pada tanggal 7 April 1947 dan berlangsung sarnpai tahun 1950 ketika 

bergabung dengan kota, dengan struktur kepernirnpinan terdiri dari: 

1) Wali Nagari dan Wakil wali Nagari. 

2) Dewan Harian Nagari ( D m )  

3) Dewan Perwakilan Nagari (DPN). 

Sistem ini menempatkan kembali Wali Nagari sebagai penguasa tertinggi di 

Nagari Kurai Limo Jorong. Pada tanggal 13 April 1947 diadakan pernilihan Wali 

Nagari dan Wakilnya secara langsun g, terpilih sebagai Wali Nagari Hadj i Moharnad 

Hadjerat gelar Datoek Sidi Maharadjo dan Wakilnya Naoeman gelar Datoek 

Sampono ~ o e o ~ ~ .  

Sejak perluasan wilayah kota pada tahun 1950 seluruh wilayah otonom 

Kurai Limo Jorong menajadi wilayah kota Bukittinggi, dan juga dilaksanakan 

penyesuaian struktur dan perangkat pemexintahan serta perubahan wilayah kota 

Bukittinggi. Wali Nagari otonomi Kurai Limo Jorong d i b ~ b a r k a n ~ ~ ,  sementara wali 

Jorong tetap dipertahankan sampai tahun 1981a, yang merupakan sistem telah dianut 

di Minangkabau. Wilayah kota Bukittinggi dibagi dalarn 5 (lirna) daerah 

administratif yang disebut jorong. Jorong terdari dari Kampung yang dipimpin oleh 

Kepala Kampung, suatu perangkat administratif paling bawah di kota Bukittinggi. 

62 Hadjerat, op. cif., 1947, hlm. 34-35 
6"adjerat, op. cir.; 1947, hlm. 36 
64 Btlklninggi &lam Angka 1981, hlrn. 1. 



Apabila Walikota dipilih anggota DPRD tingkat 11, maka Kepala (Wali) 

Jorong dan Kepala Kampung dipilih langsung oleh warganya dan diusulkan untuk 

diangkat kepada Walikota. Wilayah administratif kota Bukittinggi terdapat 5 (Lima) 

Jorong dengan 24 kampung6'. Struktur wilayah dan pernerintahan seperti ini 

biasanya berlaku pada pemerintahan Nagari sarnpai diberlakukannya Undang-undang 

No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 

b. Pendidikan 

Sesungguhnya sejak masa kolonial, kota ini telah menjadi salah satu kota 

pendidikan. Narnun dalam perkembangan zarnan ha1 itu tidak dapat berkembang 

lebih bak. Pada akhirnya hanya pada tingkat pendidikan tertentu seperti Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas yang masih dapat bertahan dan mampu bersaing dengan kota 

lebih lengkap sarana pendidikannya seperti kota Padang. 

Sarana pendidikan di Bukittinggi, yang pernah dijuluki sebagai kota 

pendidikan, mengikuti arus sejarah kota tersebut. Padahal kalau diperhatikan sejak 

zaman kolonial di Bukittinggi sudah berdln "Kweekshool" atau lebih dikenal 

Sekolah Raja yang merupakan sekolah guru pertama yang didirikan di luar ~ a w a ~ ~ .  

Pada masa pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan di Sumatera Barat hanya ada 

2 (dua) buah SMP rnilik pemerintah, yaitu di Bukittinggi dan Padang, dan untuk 

kelanjutannya ke tingkat yang lebih tinggi lahir pula sebuah SMA yang pertama di 

Bukittinggi tahun 1946 yang dipimpin oleh Dr. A. Roesma. Seiring dengan itu di 

Bukittinggi berdiri pula beberapa sekolah menengah, antara lain: Sekolah Asisiten 

Apoteker, Sekolah Kadet (calon opsir), Sekolah Bidan, dan Sekolah Pernbantu 

Inspektur Polisi untuk seluruh Keresidenan Sumatera. Dalam perkembangan lebih 

lanjut pada tahun 1947 berdiri pula sekolah-sekolah dalam bentuk kursus-kursus, 

Sekolah Tinggi dan Akademi, antara lain: Kursus Guru Sekolah Rakyat, Kursus 

Guru-guru Sekolah Lanjutan, Sekolah Teknik, Akademi Sport dengan 2 (dua) 

jurusan, Pelatih pada Kemiliteran dan Pelatih Jasmani pada sekolah-sekolah, 

Universitas Kedaulatan Rakyat untuk Ilmu Kemasyarakatan, Sekolah Pertanian 

Menengah Atas, dan pada tahun 1948 berdiri pula Akademi Pamongpraja dan 

65 Pemda Kotamadya dati I1 Bukittinggi, Monogr"fi Kotamad)a Daerah Tingkat II 
Bukrttinggi. 1977, hlm 87. 

66 Rusli Amran. Sumnrra Barnt PInkat Pnnjang (Jakarta: Sinar Harapan 1985) Nm. 164- 1 76 



Sekolah Teknik ~ e n e n ~ a h ~ ' .  Berdirinya sekolah-sekolah yang begitu cepat, karena 

tuntutan untuk memenuhi tenaga yang diperlukan sesudah merdeka yang teraas 

sangat kurang. Di samping itu Bukittinggi pemah menjadi ibukota Sumatera dan 

Sumatera Tengah. Sebagaimana biasanya pusat-pusat p e m e ~ t a h a n  dilengkapi 

dengan sarana-smna penunjang, termasuk sarana pendidikan. Sesudah Agresi 

Belanda 11, daerah-daerah lain sudah man ,  pusat-pusat pemerintahan mengalami 

pergeseran, orang juga pindah memilih fasilitas yang lebih lengkap. Bukittinggi juga 

ikut mengalami k e m u n d m .  

Sesudah tahun 1950-an berdiri di Bukittinggi beberapa kursus pendidikan 

seperti: B1 Sejarah tahun 1951 dan S tandart Training Centre untuk Bahasa Inggris 

1954 untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar, kemudian Fakultas Kedokteran 

serta Fakultas Ilrnu Pasti dan Ilmu Alam diresmikan oleh Bung Hatta, Wakil 

Presiden pada tahun 1955. Pada tanggal 13 September 1956 Universitas Andalas 

diresmikan dan kantor pusatnya berlokasi di Bukittinggi dengan Presidennya yang 

pertama Prof. Dr. Mohammad sjaaP8. 

Perkembangan pendidikan di Bukittinggi mulai menurun setelah meletus 

PRRI dan perubahan status administratif kota Bukittinggi. Dalarn masa pergolakan 

tersebut Universitas Andalas termasuk Fahiltas-fakultas yang ada dipindahkan ke 

Padang, karena Padang sudah lebih m a n  setelah diduduki oleh Pemerintah Pusat. 

Sampai akhir tahun 1960-an di Bukittinggi hanya tinggal beberapa akademi saja. 

Sebutan sebagai kota pendidikan hanya tinggal nama saja. 

c. Pola Berkampungan 

Periode ini pola perkampungan yang bersifat etnis pada masa kolonial secara 

berangsur mulai hilang. Perkampungan etnis Jawa dan Nias sudah tidak ada lagi, 

yang mash  ada hanya Kampung Cina dan Kampung Keling. Pola pemukirnan 

penduduk di luar perkarnpungan dua etnis tersebut rnerupakan sangat dominan 

perumahan emis Minangkabau yang diselang-selingi dengan satu dua dari berbagai 

etnis pribumi lainnya. Mereka menempati wilayah kota yang telah ada sejak zaman 

pemerintah kolonial. Sementara itu, masyarakat Kurai rnerupakan penduduk asli di 

67 A. Moeshsis M. Bandaro Basa Perkembangan Pendidikun di Sumatera Barat. tt.. 1970. 
hlm. 185-1 87. 

Haluan, 21 Maret 1955. 



wilayah Kota Bukittinggi masih tetap tinggal mengelompok berdasarkan kelompok 

kekerabatannya (cldsuku), sebagaimana halnya pola pemukiman masyarakat 
\ 

Minangkabau secara tradisional. Pernukiman mereka umumnya menempati wilayah 

yang tidak masuk wilayah kota pada zaman kolonial atau pada wilayah pinggiran. 

d. Bentuk Bangunan Fisik 

Sampai tahun 1960-an tidak banyak tejadi perubahan pada bangunan fisik, 

hanya perubahan yang cukup menjolok tejadi pada atap puncak Jam Gadang, yaitu 

atap yang bemuansa Jepang berubah menjadi atap Bagonjong budaya Minangkabau. 

Sementara bangunan-bangunan lain tidak mangalami perubahan ke pola lokal 

Minangkabau. Kalaupun ada bangunan ban1 juga tidak merupakan bangunan 

berarsitektur yang bercirikan khas Minangkabau. Hal dapat diperhatikan 

pembangunan gedung dan kantor yang baru merupakan bangunan berarsitektur 

konternporer, seperti : bangunan gedung SM A I Bukittnggi yang diban gun pada 

tahun 1 9 5 7 ~ ~  dan bangunan kantor Telepon dan Telegraph yang dibangun pada tahun 

1968 70. 

B. Pembahasan 

Kota Bukittinggi selarna tiga zaman rejirn yang berkuasa, yaitu Pernerintah 

Kolonial Belanda, Tentara Pendudukan Jepang, dan Masa Merdeka, masing-masing 

rnemberi wama tersendiri pada simbol-simbol kota. Meski rejirn berganti, warna 

rejim sebelurnnya tetap terpelihara, hanya sirnbol tertentu saja yang diubah, seperti 

Jam Gadang. 

Masa pemerintahan kolonial telah memberikan warna tersendiri pada Kota 

Bukittiggi. Warna tersebut cukup memberi ciri khas dan nuansa bagi Kota 

Bukittinggi sebagai kota yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Kota ini 

dibangun untuk pusat pemerintahan Padang Darat-nya Belanda. Oleh karena itu 

selama berkuasa di Bukittinggi, pemerintahan kolonial Belanda membangun 

berbagai fasilitas sosial, budaya, ekonomi dan politik. 

Di samping pusat kegiatan politik dan ekonomi, Bukittinggi juga menjadi 

pusat kegiatan sosial dan budaya. Bukittinggi dijadikan pusat pendidikan Barat, 

yang banyak mendatangkan pelajar-pelajar dari berbagai daerah yang berbeda etnis, 

69 Harian Haluan, 5 September 1 957 
'O Z d  Asri, 2001, op. cit, hlrn 125 



sehingga kota menjadi heterogen. Hal ini juga membawa pengaruh dalarn 

perkembangan dan kernajuan berpikir masyarakatnya, sebab pendidikan tersebut 
a 

memberi rasionalitas. 

Meskipun simbol-simbol yang dominan pada masa ini di Bukimggi berwarna 

Barat, namun simbol lokal Minangkabau masih menjadi perhatian bagi pemerintah 

kolonial, seperti pembangunan Rumah Adat Minangkabau di Taman Kebun 

Binatang. Dengan demikian budaya lokal masih dapat berjalan di samping budaya 

barat, sehingga masih ada terllhat keberagarnan budaya. 

Pada masa pendudukan Jepang, mereka membangun pusat pertahanan di 

Bukittinggi. Sebagai ciri khas masa ini adalah tentara Pendudukan Jepang 

membangun bunker-bunker, dan mengubah atap Jam Gadang menjadi atap yang 

bercirikan budaya Jepang. 

Setelah berakhir kedua penode tersebut, semua peninggalan itu menjadi 

warisan bagi Kota Bukittinggi setelah kemerdekaan. Proses dekolonisasi di Kota 

Bukittinggi sampai tahun 1960-an tidak terlihat begitu menyolok. Perubahan simbol 

juga terjadi hanya pada Jam Gadang dengan atap Bagonjong, khas Minangkabau. 

Kendetipun ha1 itu merupakan suatu perubahan dari kehidupan dari bangsa te jajah 

menjadi bangsa merdeka dengan cara revolusi tahun 1945. Hal itu dapat dipahami 

bahwa pemerintah kolonial di Bukittinggi masih memperhatikan budaya lokal, di 

samping kota ini telah dijadikan kota pendidikan yang berorientasi pendidikan Barat, 

sehingga pendidikan tersebut juga berpengaruh pada pola tingkah laku 

masyarakatnya. 

Di samping itu pernbangunan kota setelah rnerdeka belum dapat dilaksanakan 

dengan baik, karena pemerintah terutama pernerintah pusat sangat banyak terlibat 

dengan urusan-urusan politik, baik dengan pihak asing maupun di dalam negeri 

sendiri. Pembangunan belum dapat terlaksana secara menyeluruh di negara ini, 

kalaupun ada tidak merata, sehingga menirnbulkan pergolakan di daerah, termasuk di 

Sumatra Barat sendiri pada akhir tahun 1950-an, yang menjadi salah satu basisnya 

adalah di Bukittinggi. Pergolakan tersebut salah satu tuntutannya adalah 

desentralisasi dalam pembangunan nasiona17'. Dengan demikian pembangunan di 

7 1 Leirissa, 1997. op. cit. hlm. 35-43. 



Bukittinggi pun tidak banyak yang dapat dilaksanakan. Secara umum di Indonesia, 

pembangunan baru dapat dilaksanakan setelah adanya Pelita, sedang untuk kota 
%, 

Bukittinggi baru mulai tampak pada tahun 1970-an. Oleh karena itupun perubahan 

simbol-simbol kota dari budaya barat menjadi simbol budaya Mnangkabau belum 

mungkm terjadi. 

Persoalan ekonomi dalam suasana Perang Kemerdekaan dan kemudian 

Pergolakan Daerah juga berpengaruh bagi etnis pendatang. Dalam periode ini 

pemukiman beberapa etnis sudah mulai mengalami perubahan. Kampung Jawa dan 

Nias sudah mulai hilang di Bukitinggi. Hal ini disebabkan sejak perang 

kemerdekaan kota ini menjadi pusat perlawanan terhadap Belanda, kehidupan 

ekonomi penduduk menjadi tidak arnan, sehingga banyak penduduk meninggalkan 

kota untuk pindah ke ternpat lain yang lebih aman. Dengan dernikian perubahan 

simbol-simbol yang berbudaya Barat kepada simbol yang berbudaya Minangkabau 

belum banyak mendapat kesempatan untuk terlaksana di Bukittinggi, apalagi budaya 

kedaerahan belum begitu kental, karena tokoh-tokoh daerah masih berpikir secara 

nasional pasca kemerdekaan. 

VI. KESWIPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Perubahan simbol-simbol kota kolonial 1930-an ke kota pascakolonial 

sampai tahun 1960-an di Bukittinggi hanya te rjadi pada simbol utarna kota, yaitu Jam 

Gadang sebagai landmark kota, sementara pada simbol yang lain tidak terjadi 

perubahan. Hal ini tidak dapat berlangsung, karena pembangunan kota j u g  belurn 

dapat berlangsung dengan baik. Pasca kemerdekaan pembangunan lebih banyak 

didominasi oleh pembangunan politik bangsa, dalam rangka pembentukan karakter 

bangsa (nation charracter building), maka perin tah disibukkan dengan urusan-urusan 

politik di luar dan dalam negeri. pemerintahan. 

Di sarnping itu tokoh-tokoh daerah masih berpikir secara nasional, kendati 

pada masa Dewan Banteng "mengambil-alih kepemimpinan daerah" dan melak- 

sanakan pembangunan, mereka tidak meng,.unakan simbol-simbol Minangkabau. 

Pembangunan itu dilaksanakan semata-mata untuk memperlancar perekonomian 

rakyat, seperti pembangunan sarana dan prasarana jalan untuk membuka daerah- 



daerah terisolir serta irigasi bagi peningkatan pertanian rnasyarakat, dan 

pembangunan sarana pendidikan seperti gedung-gedung sekolah di daerah. 
-% 

Oleh karena situasi dan kondisi yang tidak memungkmkan itu, maka sarnpai 

1960-an perubahan sirnbol-simbol kota yang berbudaya Barat ke simbol-simbol kota 

berbudaya Minangkabau hanya tejadi pada simbol utama kota saja. Dengan 

demikian tidak semua perubahan yang berlangsung secara radikal (revolusi) itu akan 

diubah pada sebagian besar dari tataran simbol budaya yang telah dibangun oleh 

penguasa yang ditumbangkan secara revolusioner, kendati ha1 itu bukan budaya dan 

tradisinya. 

B. Saran 

Dalam pembagunan kota-kota, perlu diperhatikan bahwa simbol-sirnbol yang 

telah ada sebelurnnya hendaknya dipelihara dan dilestarikan, karena simbol tersebut 

menunjukkan tingkat peradaban dan budaya suatu bangsa yang berkembang pada 

zamannya. Kemampuan melestarikan oleh bangsa dan penguasa berikutnya juga 

menunjukkan tingkat peradaban dan budaya ymg bersangkutan. Simbol-simbol 

yang ditinggalkan merupakan aset bagi kota tersebut, serta merupakan tingkat 

perkembangan peradaban yang pernah dicapai oleh kota tersebut. Kota-kota akan 

menjadi menarik apabila ia masih punya peninggalan-peninggalan masa lampaunya 

yang masih orisinil. 
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SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN 

Penelitian tentang DARI FORT DE KOCK KE BUKITTINGGI: Perubahan 

Simbol Kota Berbudaya Barat Ke Kota Berbudaya Minangkabau (1930-an-1960-an) 

terangkum bahwa perubahan simbol-simbol kota lebih banyak hanya terjadi pada 

simbol utama, Jam Gadang, sedang yang lain pada struktur pemerintahan kota, karena 

pembangunan kota pada masa pasca kemerdekaan belum dapat berjalan dengan baik. 

Simbol berbudaya Minangkabau itu di Bukittinggi baru lebih banyak muncul setelah 

adanya Pelita (Pembangunan Lima Tahun) pada masa Orde Baru. Hal itu sejak 

awalnya dimotori oleh Pemerintah, tetapi hanya terbatas pada tingkat arsitektur atau 

simbol-simbol tertentu saja. Sementara pada bidang-bidang yang lain diatur secara 

sentralistik oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu adanya penelitian lanjutan 

yang dapat menggali dan mengkaji persoalan-persoalan yang belum tersentuh dan 

berada di luar jangkauan (scope) penelitian terdahulu. 

Topik dan Perurnusan Masalah 

Untuk selanjutnya dapat diangkatkan tema sebagai berikut: Pertumbuhan 

Simbol-Simbol Kota Berbudaya Minangkabau di  Bukittinggi pada Masa Orde Baru, 

bahkan dapat diperluas lagi pada Kota-Kota di Sumatra Barat. Hal itu cukup menarik, 

karena para penggagasnya berasal dari elit Minangkabau yang berpendidikan modern 

dan lebih banyak berkiprah di luar Ranah Minang. Kenapa muncul ide-ide simbolik 

budaya Minangkabau semacam itu? Apa ada hubungannya dengan keruntuhan moral 

Orang Minang, akibat peristiwa PRRI? Atau apakah Orang Minang merasa kehilangan 

identitas dirinya, sehingga tidak dapat lagi melahirkan gagasan-gagasan lebih 

menglobal? 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dapat diangkatkan' kembali dalam kajian Sejarah (bidang 

SatraIFilsafat) dengan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Dalam penelitian ini, 

pengumpulan data akan dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara yang cukup 

mendalam. Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini nanti adalah 

pendekatan ilmu sosial dengan multidisiplin, namun titik tolak adalah budaya 

(Antropolgi). Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan dalam menambah 

wawasan dan pengembangan budaya masyarakat, khususnya Minangkabau dan 

Indonesia secara umum. 


