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KATA SAMBUTAN 
BUPATI SOLOK 

 
 
 
 
 

engan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut gembira 

penerbitan buku sejarah lisan Bapak Drs. H. Hasan Basri sebagai 

Bupati Solok periode 1975–1985, yang telah dilaksanakan oleh 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok yang bekerja 

sama dengan Universitas Negeri Padang. Dengan terbitnya buku 

sejarah lisan Bapak Drs. H. Hasan Basri Bupati Solok periode 

1975–1985 berarti menambah khazanah arsip pada Lembaga 

Kearsipan Daerah yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Solok, sekolah dan masyarakat untuk mengenal serta 

mengetahui peristiwa masa lalu. 

Terimakasih saya sampaikan kepada pimpinan beserta seluruh 

jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok dan 

Universitas Negeri Padang yang telah bekerja sama dalam 

menerbitkan buku sejarah lisan ini. Kemitraan yang telah terbina 

perlu terus ditingkatkan serta dikembangkan dari segi fisik, ruang 

lingkup maupun kualitas sehingga nantinya dapat menghasilkan 

penulisan sejarah lisan yang lebih baik di Kabupaten Solok. Akhir 

kata, sekaligus berharap semoga buku ini bermanfaat bagi kita 

semua, amiin. 

Arosuka, November 2017 

Gusmal 
Bupati Solok 
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KATA SAMBUTAN 
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN 

KEARSIPAN 
 
 
 
 
 

engan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segenap 

rahmat dan karunia-Nya hingga akhir-nya Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Solok telah dapat menerbitkan Buku 

“Hasan Basri: Perjalanan Birokrat Sejati” tentang penelusuran 

pembangunan Kabupaten Solok olh Bapak Drs. H. Hasan Basri 

sebagai Bupati Solok periode 1975–1985. 

Terlebih dari peran dan fungsi Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Solok dalam konteks ini, menjadi sangat 

penting mengabadikan progres pembangunan selama 

kepemimpinan Bapak Drs. H. Hasan Basri menjadi Bupati Solok 

periode 1975–1985 ke dalam sebuah buku, sebagai hasil dan 

proses sepanjang selama 10 tahun. 

Berangkat dari hakikat arsip sebagai bukti dari sebuah 

kejadian, yang suatu saat akan dikenang dan dipelajari untuk 

kemudian dijadikan pembelajaran dalam sebuah pelaksanaan demi 

perubahan, disitulah akhirnya kami memberanikan diri 

menerbitkan buku ini. Sebagai bahan referensi dari suatu kebijakan 

serta rangkaian kegiatan pemerintah. Tidak sedikit persoalan 

D 
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menyangkut sejarah dan momentum menjadi perdebatan panjang 

oleh banyak kalangan maupun elemen masyarakat. Mensiasati 

gejala ini, kami sangat bersyukur dapat menerbitkan buku dengan 

judul “Hasan Basri: Perjalanan Birokrat Sejati”. Buku ini selain 

menambah ilmu pengetahuan, diteladani dan juga untuk 

menambah koleksi buku di perpustakaan. 

Sebagai ungkapan terimakasih kepada Bapak Drs. H. Hasan 

Basri, Bapak Jufri mantan Wali Kota Bukittinggi, Bapak-bapak dan 

Ibu-ibu tokoh masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan 

namanya satu persatu yang telah bersedia meluangkan tenaga dan 

waktu berbagi cerita tentang perjalanan karir Bapak Drs. H. Hasan 

Basri dengan tim ahli dalam penulisan buku ini, dan tidak lupa 

kritik dan saran senantiasa kami harapkan, agar dalam penulisan 

buku ini dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. 

 

Kepala Dinas Perpustakaan dan  
Kearsipan Kabupaten Solok 

 

 

Zulfikar, S.Pd. MM 
Pembina Tk.I 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

KATA PENGANTAR 
 
 
 
 
 

enulisan biografi Hasan Basri menekankan pada perannya 

sebagai seorang birokrat. Penulisan biografi difokuskan satu 

sisi kehidupan seorang tokoh mulai dari masa kecil yang dibentuk 

oleh kehidupan sosial budaya tempat tinggalnya, perjuangan 

menempuh pendidikan informal dan formal, serta lika-liku 

perjalanan karir hingga mengisi waktu masa pensiun. Tulisan ini 

adalah hasil dari proses penelitian melalui studi perpustakaan dan 

studi lapangan yang dilakukan di Kabupaten Solok dan di Padang. 

Studi perpustakaan menggunakan buku-buku yang memberikan 

informasi terkait kondisi saat Hasan Basri menapak kehidupan. 

Beberapa buku otobiografi dan biografi tokoh sangat membantu 

penulisan, terutama yang terkait dengan jiwa zaman saat Hasan 

Basri beraktivitas, seperti biografi Harun Zain, biografi Azwar 

Anas dan otobiografi Hasan Basri Durin. 

Sumber primer yang dijadikan bahan untuk penulisan ini 

adalah berupa dokumen pribadi Hasan Basri selama menjadi 

birokrat mulai dari pengangkatannya sebagai pegawai Kantor 

Gubernur Sumatera Barat, hingga aktivitas selama menjadi 

pensiunan. Dokumen yang digunakan berupa Surat Keputusan, 

piagam penghargaan, hasil karya, serta dokumentasi pribadi selama 

beraktifitas. Selanjutnya untuk melengkapi kekurangan data 

dilakukan wawancara secara mendalam dengan tokoh, keluarga, 
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teman sejawat, dan orang-orang yang hidup sesuai dengan jiwa 

zaman saat Hasan Basri menjabat. Wawancara dilakukan secara 

tidak terstruktur sehingga informasi dapat diperoleh dengan 

maksimal. Sumber yang memadai, respon positif dari tokoh, dan 

dukungan dari pemerintah terutama dari Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Solok menyebabkan penelitian dan 

penulisan biografi ini dapat terwujud.  

Buku ini tidak mungkin diselesaikan tanpa bantuan dari 

beberapa pihak. Pertama, diucapkan puji syukur kepada Allah 

Subbhana wata‟ala, karena atas rahmat dan karuniaNyalah tim 

peneliti dan penulis diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa 

menyelesaikan biografi ini. Biografi ini terwujud atas kerja sama 

dan dukungan penuh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Solok dengan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Padang.  

Terimakasih diucapkan kepada Bapak Hasan Basri beserta 

Ibu Irawati yang dengan ramah dan bersahabat telah menerima tim 

peneliti ketika melakukan penelitian lapangan di Cupak. Ibu 

Irawati telah banyak membantu mengingatkan Bapak Hasan Basri 

tentang perjalanan karir beliau pada masa lalu. Selanjutnya kepada 

staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Bapak 

Nofrizal S.Pd. M.M. dan Ibu Agustina S.E. yang dengan lapang 

hati telah meluangkan waktu untuk mendampingi dan membantu 

tim selama melakukan penelitian lapangan dan pengumpulan 

dokumen. Tanpa bantuan dan kerja sama yang baik, mustahil 

penulisan biografi ini terlaksana dengan baik. Semoga biografi ini 

menjadi warisan dan manfaat bagi generasi yang akan datang. 

Amin Allahumma Amiin.  

Selanjutnya kepada rekan-rekan tim peneliti dan penulis dari 

Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang 

yang senantiasa meluangkan waktu dan pikiran berdiskusi perihal 

biografi ini diucapkan terima kasih. Kerja tim yang solid diberikan 
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penghargaan kepada Dr. Erniwati M.Hum., Azmi Fitrisiah 

M.Hum. P.hD., Dr. Ofianto M.Pd., Dr. Aisiah M.Pd., Rahmuliani 

Fitriah M. Hum., dan Firza, M.Pd. Selanjutnya kepada tim 

lapangan yang terdiri dari Rober Bastian, Fadhil Hudaya, Ilham 

Marzuqi, Abdul Harits Ritonga, dan Achmad Edwin diucapkan 

terima kasih atas dedikasi dan kesetiaan serta kesabaran 

mendampingi tim selama melakukan penelitian dan penulisan. 

Mereka semua telah membantu menyiapkan segala hal yang 

berkaitan dengan teknis, dokumentasi dan pengolahan data. 

Kehadiran mereka berkontribusi terhadap terwujudnya biografi ini 

dengan indah. 

Kepada Wendi Ahmad Wahyudi yang telah berkenan menjadi 

editor dalam biografi ini diucapkan terimakasih. Terima kasih 

kepada Abdul Hakim dan Auliani juga diucapkan terimakasih atas 

kontribusi menjadi pendamping dalam penelitian di lapangan. 

Selanjutnya kepada para informan yang telah berkenan 

meluangkan waktu memberikan kesan dan informasi tentang 

tokoh telah banyak membantu penulisan biografi ini. Terimakasih 

disampaikan kepada Bapak Drs. H. Djufri beserta istri yang telah 

berkenan datang memenuhi undangan ke Solok, Bapak Syukrial 

Syukur Wartawan Haluan dan Anggota DPRD di Muaro Labuh, 

Bapak Burhanudin mantan Wali Nagari Cupak dan informan 

lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

 

 
Tim Peneliti 

Pusat Studi Etnisitas dan Konflik 
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
 
 
 
A. Latar Belakang 

ehadiran tokoh sangat berarti dalam pembangunan bangsa 

dan negara. Menurut Carlyle, tanpa tokoh tidak akan terjadi 

perubahan. Ada beraneka ragam tokoh mulai dari pelopor di 

bidang pendidikan, pemerintahan, pertanian, industri, teknologi 

dan juga mereka yang berjasa dalam bidang kebudayaan. 

Berdasarkan tingkat popularitas pula dapat diperhatikan; tokoh 

lokal, nasional, dan dunia. Akan tetapi yang terpenting dari semua 

itu adalah perjuangan mereka dalam kemaslahatan umat. Jika kita 

tempatkan sebagai warga negara, maka tokoh telah berjasa bagi 

pembangunan bangsa dan negara. Di Indonesia tokoh pada 

akhirnya akan dikenang sebagai seorang pahlawan. Berbeda 

dengan usaha perjuangan kemerdekaan para tokoh bangsa lebih 

dekat dengan sebutan pahlawan perjuang kemerdekaan, namun 

setelah kemerdekaan tokoh bangsa akrab dengan sebutan 

pahlawan pembangunan, seperti pada zaman Orde Baru Presiden 

Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan. 

K 
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Sesuai dengan jiwa zaman, maka para pemimpin negara pada 

masa Orde Baru mulai dari tingkat nasional hingga daerah berada 

pada satu visi dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan 

ini dikenal dengan PELITA (Pembangunan Lima Tahun). 

PELITA tentu tidak akan berhasil tanpa perjuangan dari tokoh 

lokal, seperti halnya gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, 

hingga RW dan RT. Bupati memiliki peran berarti dalam 

pengembangan kawasan. Pelaksanaan pembangunan di daerah 

bukanlah hal yang mudah terutama di periode awal PELITA. 

Kehadiran kepala daerah tingkat kabupaten barangkali lebih 

penting karena mereka merupakan ujung tombak pelaksana di 

lapangan. Seorang bupati lebih banyak terlibat dalam bidang 

agraria karena sektor pertanian merupakan andalan untuk 

mengembangkan daerahnya. Para bupati akan menghadapi 

tantangan besar dalam melaksanakan kebijakan pembangunan, 

namun berkat kekuatan dan kesabaran hambatan yang dihadapi 

berhasil dilewati untuk membangun bangsa. 

Satu di antara pemimpin di Sumatera Barat yang berperan 

besar bagi perubahan di daerah adalah Bupati Kabupaten Solok 

periode 1975–1985, Hasan Basri. Beliau boleh dikatakan sebagai 

salah satu bupati yang berhasil membangun daerahnya setelah 

peristiwa pergolakan di Indonesia.1 Mulai dari peristiwa PRRI 

hingga peristiwa tahun 1965, berpengaruh besar terhadap 

hubungan pusat dengan daerah. Banyak orang Minangkabau yang 

kemudian mengalami trauma, bahkan menukar nama dengan 

                                                           
1 Bupati Kabupaten Solok setelah kemerdekaan hingga sekarang: Saalah Soetan 

Mankoeto (1947), H. Darwis Taram Dt. Tumanggung (1947–1948), Basrah Lubis 
(1948), Soeltani Sutan Malako (1948–1953), Noedin Datuk Majo Sati (1953–1955), 
Buyung Datuk Gadang Bandaro (1955–1957), Bambang Sardjono Noersetyo (1957–
1963), Asgani Marah Sutan (1963–1964), H. Zagloel Sutan Kabasaran (1964–1975), 
Hasan Basri (1975–1985), Drs. Arman Danau (1985–1990), Ir. H. Nurmawan (1990–
1995), H. Gamawan Fauzi, SH, MM (1995–2005), H. Gusmal, SE, MM (2005–2010), 
Drs. H. Syamsu Rahim (2010–2015), diakses dari http://kabupatensolok.blogspot. 
co.id/2013/02/nama-nama-bupati-solok.htm pada tanggal 15 Juli 2017. 
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nama-nama Jawa.2 Selanjutnya, peristiwa 1965 yang bersifat 

nasional telah menggoyahkan sendi-sendi kebangsaan termasuk 

Sumatera Barat. Waktu pemulihan cukup beragam. Memasuki 

tahun 1970-an situasi di Sumatera Barat masih memprihatinkan 

karena masyarakat mengalami kesulitan pangan akibat inflasi yang 

tinggi. Situasi inilah yang dihadapi oleh Hasan Basri dalam 

perjalanannya sebagai birokrat sejak diangkat sebagai Pejabat Wali 

Kota tahun 1970, Wali Kota Solok tahun 1971–1975, dan Bupati 

Kabupaten Solok pada periode 1975–1985. 

Kehadiran Hasan Basri membuka pintu pembangunan 

dengan beragam permasalahan, baik sosial, ekonomi, politik, 

maupun keamanan. Periode awal kepemimpinan Hasan Basri 

memulai pembangunan di Kabupaten Solok di tahun 1975 

dihadapkan dengan situasi yang menantang dan melelahkan. Usaha 

yang dilakukan oleh Hasan Basri tidaklah kecil karena memulai 

atau manaruko, banyak bidang yang diusahakan, mulai dari sistem 

administrasi, pemerintahan, pembangunan di bidang pertanian, 

peternakan, tata kota, dan kesehatan masyarakat. Dapat 

dibayangkan pada awal mula Kabupaten Solok berada di tangan 

Hasan Basri, sehingga dengan demikian penting kiranya dituliskan 

perjuangan Hasan Basri membangun Kabupaten Solok sebagai 

salah satu periode penting dalam perjalanan karirnya. 

 

B. Tujuan dan Manfaat 

enelitian dan penulisan biografi Hasan Basri bertujuan untuk 

menggali peran tokoh lokal dalam pembangunan daerah. 

Secara khusus penulisan buku ini bertujuan untuk mengungkapkan 

peranan Hasan Basri sebagai peletak dasar dalam pembangunan 

Kabupaten Solok periode 1975–1985. 

                                                           
2 Jeffrey Hadler, 2010, Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Agama, dan 

Kolonialisme di Minangkabau, Jakarta: Freedom Institute. hlm. viii.  

P 
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Penulisan biografi ini penting dalam pembangunan karakter 

bangsa. Semakin banyak penulisan biografi maka akan semakin 

membuka cakrawala kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga 

menjadi motivasi bagi generasi muda Indonesia, khususnya 

Kabupaten Solok dan Sumatera Barat. 

 

C. Kerangka Teori 

ajian biografi merupakan riwayat  hidup  tokoh  yang  ditulis 

oleh  orang  lain  baik  tokoh  tersebut  masih  hidup  atau  

sudah meninggal.3 Sebagai usaha pengisahan tentang perjalanan 

hidup seseorang, kajian biografi dahulunya juga mengandung 

mitos dan bernuansa politis. Akan tetapi dalam perkembangan 

metodologi penulisan sejarah termasuk kajian biografi sudah 

berkembang pesat.4 Penyempurnaan metodologi sejarah telah 

mendorong penulisan biografi yang memiliki nilai objektifitas. 

Hasil kajian biografi dengan pola ini menghasilkan karya yang “apa 

adanya” dan berusaha sesuai dengan realita/fakta sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Sartono Kartodirdjo.5 

Pada akhirnya juga telah ditegaskan mengapa biografi penting 

ditulis. Nilai-nilai kepantasan seseorang layak dibuat biografinya. 

Perombakan metodologi biografi termutakhir memberikan 

ketegasan bahwa biografi bergantung dari efek/pengaruh 

seseorang. Peranan seseorang bagi kemajuan masyarakat, bangsa, 

dan negara menjadi alat ukur penting atau tidaknya seseorang 

diangkat riwayat hidupnya. Sesuatu yang lebih ekstrim adalah level 

masyarakat bawah atau “grass root” layak ditulis. Bukan 

kedermawanan, kekuasaan tapi juga pengabdian. Jadi tidak heran 

                                                           
3 Safari Daud, 2013, “Antara Biografi dan Historiografi (Studi 36 Buku Biografi 

di Indonesia)”, Analisis XIII (1), 243–270, hlm. 245. 
4 Sartono Kartodirdjo, 1992, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, 

Jakarta: Gramedia, hlm. 76–77 
5 Ibid, hlm. 62. Lihat juga Gunnar Myrdal, 1982, Objektivitas dalam Penelitian 

Sosial, Jakarta: LP3ES, hlm. 41. 

K 
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apabila banyak ditemukan biografi seorang penjaga istana dan 

masyarakat umum dewasa ini. Nilai-nilai pengabdian tanpa 

imbalan pasti telah menjadi efek moral yang amat penting 

diteladani.6 Biografi ini telah menghancurkan konsep materialistik 

dan kapitalisme, sehingga yang melandasi kebahagian hidup tidak 

lagi bergantung pada harta benda akan tetapi sumbangan jasa bagi 

bangsa dan negara. Sisi lain dari penulisan biografi di atas turut 

menjadi pertimbangan bagi penulisan biografi Hasan Basri, 

sehingga akan dapat ditelaah bagaimana memperoleh kekuasaan 

dan menjalankan kekuasaan. 

Sama halnya dengan uraian di atas adalah sisi tematik. Secara 

tematik ada biografi tokoh agama, tokoh kebudayaan, sastrawan, 

birokrat, dll. Tentu saja teori-teori ilmu sosial akan semakin 

mencerahkan fakta yang diperoleh. Memahami riwayat hidup dan 

aktivitas seorang tokoh akan lebih tajam saat memanfaatkan teori 

dan konsep. Ada multi pendekatan yang dapat digunakan untuk 

menghadapi penulisan biografi. Dalam kaitan dengan biografi 

seorang pejabat negara tentu teori politik kekuasaan satu di antara 

teori yang penting. Begitu juga konsep peran “drama turgi”. 

Salah satu karya yang lebih mirip dengan biografi Hasan Basri 

adalah Biografi Hasan Basri Durin.7 Buku ini mengangkat peranan 

Hasan Basri sebagai Gubernur Sumatera Barat. Sangat menarik 

walaupun berbeda rentangan waktu/periodesasi pemerintahan 

dengan Bupati Kabupaten Solok Hasan Basri. Selanjutnya, pola 

penulisan bergaya populis pada biografi Hasan Basri Durin sangat 

membantu penulisan biografi Hasan Basri yang akan ditulis. 

                                                           
6 Kuntowijoyo, 2003. Metodologi Sejarah, Yogyakarta: Tiara Wacana. 
7 Abrar Yusra, Hasril Chaniago (peny), 1997, Catatan Seorang Pamong: Hasan 

Basri Durin Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat 1987–1997, Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia. 
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D. Metodologi Penelitian 

enelitian biografi Hasan Basri menggunakan metode dasar 

sejarah, seperti yang dikemukakan Gilbert. J. Garragan 

meliputi tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan 

penulisan.8 Metode dasar sejarah dalam prinsip kerjanya adalah 

menguji keaslian dan kesahihan data. Pada tahapan heuristik akan 

dikumpulkan sumber tertulis dan data lisan. Data tertulis berupa 

arsip dan dokumen serta sumber sekunder tertulis berupa buku 

terdahulu. Data masyarakat tempatan bisa dalam bentuk tertulis 

maupun data lisan. Untuk melengkapi data akan dilakukan 

kunjungan dan pengutipan sumber di Kantor Arsip Daerah 

Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang, Kabupaten Solok, 

kantor instansi pemerintahan di Kota Solok seperti Dinas PU, 

Kantor Bupati Kabupaten Solok, Dinas Pertanian, Dinas 

Peternakan, Kantor Statistik Kabupaten Solok dan beberapa 

instansi lainnya.  

Untuk mendapatkan data tertulis baik sumber primer 

maupun sumber sekunder akan dilakukan penelitian perpustakaan. 

Studi perpustakaan dilakukan di Perpustakaan Daerah Sumatera 

Barat, dan Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Padang. Dari 

kunjungan ke berbagai kantor di Kota Solok, dan Kota Padang 

diharapkan dapat ditemukan sumber tertulis, seperti arsip/ 

dokumen, laporan pemerintah, catatan harian, dan foto-foto. 

Tahapan heuristik juga melalui studi lapangan untuk melakukan 

wawancara dengan sejumlah orang yang berhubungan dengan 

Hasan Basri, baik dalam hubungan sebagai atasan, bawahan, 

keluarga, dan mitra. Wawancara telah dilakukan dengan mantan 

Sekretaris Daerah semasa pemerintahan Hasan Basri dan pegawai 

kantor bupati sezaman. Selanjutnya, wawancara secara mendalam 

dan tidak terstruktur dilakukan kepada Hasan Basri beserta 

keluarga. Proses wawancara yang tidak terstruktur atau yang 

                                                           
8 Garraghan, S.J & Gilbert J, 1957, A Guide to Historical Method, New York: 

Fordham University Press, hlm. 33–34. 
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dikenal dengan snowball akan memperluas informasi, yaitu dimulai 

dari wawancara pertama dengan Hasan Basri dan pihak keluarga. 

Selanjutnya dikembangkan ke sahabat, tetangga, masyarakat 

umum, serta atasan, bawahan, maupun mitra kerja Hasan Basri. 

Informan yang akan diwawancarai dapat didata dari sumber 

tertulis atau dari informasi hasil wawancara. Informan yang 

pertama akan memberikan rekomendasi untuk informan 

berikutnya. Hal ini akan terus berkembang, sehingga penelitian ini 

didukung oleh banyak informan. Metode sejarah lisan sangat 

mendukung keaslian data lisan.9 Metode sejarah berarti 

menggunakan seperangkat prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang 

sistematis untuk membantu secara efektif dalam mengumpulkan 

sumber-sumber materi sejarah. Metode sejarah ini kemudian 

dinilai secara kritis dan menyajikan suatu sintesis hasil yang dicapai 

dalam bentuk tulisan. Dengan demikian penelitian ini telah 

menempuh prosedur untuk mencapai kebenaran sejarah. 

Penelitian ini dilakukan dalam waktu lebih kurang enam 

bulan. Mulai dari proses couching hingga menghasilkan draf buku 

Biografi Hasan Basri. Bulan pertama dan kedua adalah tahap 

pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data dan penulisan. 

Guna penyempurnaan cek dan balance, maka akan dilakukan 

diskusi intensif di antara penulis dan tokoh pada bulan ke lima dan 

ke enam. 

Pada tahapan interpretasi (analisis data) satu ungkapan yang 

penting dari Sartono Kartodirdjo yakni pada hakikatnya fakta-fakta 

tidaklah mempunyai eksistensi yang berdiri sendiri.10 Pernyataan 

ini dikuatkan oleh Robert. F. Berkhofer, Jr bahwa setiap bagian 

memiliki hubungan dengan bagian yang lain, begitu juga terjalin 

                                                           
9 Dalam hal ini buku James Hoopes,  1979, Oral History: An  Introduction for 

Students, Chapel  Hill: University  of  North  Carolina  Press. Demikian pula 
Koentjaraningrat, Donal K. Emmerson (ed), Aspek Manusia dalam Penelitian 
Masyarakat, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. viii. 

10 Sartono Kartodirdjo, 1982, Pemikiran dan Pekembangan Historiografi Indonesia, 
Jakarta: Gramedia, hlm. 63. 
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hubungan bagian-bagian tersebut secara keseluruhan. Menghadapi 

ini sejarawan dituntut untuk mampu menghadapi fakta historis 

dengan pikiran yang bersih dan menangkap fakta dalam keadaan 

yang sebenarnya. Rangkaian dari fakta-fakta sejarah yang 

direkatkan dengan interpretasi sejarah disebut kisah sejarah. Tentu 

sebuah kisah sejarah tidak persis sama dengan peristiwa sejarah. 

Tetapi setiap kisah dituntut untuk objektif. 

Biografi Hasan Basri ini dipaparkan dalam tujuh bab yang 

terdiri dari bab pertama merupakan pendahuluan, yang 

menggambarkan tentang latar belakang penulisan buku, tujuan, 

kerangka teori, dan metodologi yang digunakan dalam penulisan. 

Bab dua merupakan penjelasan tentang pembentukan karakter 

dalam keluarga, meliputi pembahasan tentang geografis Kabupaten 

Solok sebagai ruang tempat Hasan Basri dibesarkan, serta 

kehidupan masa kecil sebagai cikal bakal pembentuk karakternya. 

Bab tiga merupakan uraian tentang pendidikan dan kisah belajar 

yang dilalui Hasan Basri, mulai dari menempuh sekolah di 

pendidikan nonformal, pendidikan formal hingga perjuangan 

Hasan Basri dalam menyongsong gelar di sarjana ekonomi 

Universitas Andalas, Padang dalam situasi politik lokal yang tidak 

kondusif. 

Bab empat merupakan uraian tentang perjuangan Hasan Basri 

dalam menapak karir, mulai dari langkah aktif di DPRD-GR, 

memasuki dunia birokrasi, hingga menjadi Pejabat Wali Kota dan 

Wali Kota Solok Pertama. Bab lima menceritakan tentang periode 

pertama (1975–1980) perjalanan Hasan Basri menjadi Bupati Solok 

yang meliputi langkah-langkah, penekanan kebijakan, dan strategi 

yang dilakukan Hasan Basri dalam membangun kawasan 

Kabupaten Solok. Bab enam menjelaskan tentang periode kedua 

(1980–1985) Hasan Basri menjadi Bupati Kabupaten Solok yang 

meliputi pencapaian-pencapaian dilakukan oleh  Hasan Basri mulai 

dari kesuksesan dalam pembangunan infrastruktur seperti kantor 

bupati baru, pembangunan sekolah, dan puskesmas. Selain itu, 
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dalam bab ini juga memuat kesuksesan Hasan Basri di luar 

pembangunan infrastruktur, seperti program ABRI Masuk Desa, 

Manunggal Sakato, pembangunan sektor industri pertanian, pekan 

penghijauan, Musabaqah Tilawatil Qur‟an, serta kesuksesan Hasan 

Basri mengatasi kegaduhan yang disebabkan oleh gajah 

mengamuk. Bab terakhir merupakan pembahasan tentang 

perjalanan Hasan Basri pada jabatan baru yang diembannya selepas 

menjabat sebagai Bupati Kabupaten Solok, yaitu Pembantu 

Gubernur Wilayah III (1986–1988) dan Wilayah I (1988–1996), 

pengabdian-pengabdian lain di luar kedinasannya, hingga 

menikmati masa pensiun.  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

BAB II 
PEMBENTUKAN KARAKTER DALAM 

KELUARGA 
 
 
 
 
 

eluarga merupakan bagian yang berperan besar di dalam 

kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena keluarga 

adalah sebuah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. 

Keluarga diharapkan senantiasa berusaha menyediakan kebutuhan, 

baik biologis maupun psikologis bagi anak, serta merawat dan 

mendidiknya. Selain itu, keluarga juga harus mampu menghasilkan 

anak-anak yang tumbuh menjadi pribadi yang dapat hidup di 

tengah-tengah masyakat, dapat menerima, menggunakan serta 

mewarisi nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan.11 Hal ini juga juga 

diutarakan oleh Abdullah yang menyatakan bahwa keluarga adalah 

kelompok inti yang memainkan peran untuk memberikan 

pendidikan pertama secara alamiah.12 

                                                           
11 M. Syahran Jailani. 2014. Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab 

Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini. Nadwa 8 (2) 245–260. hlm. 246. 
12 M. Imron Abdullah. 2003. Pendidikan Keluarga bagi Anak. Cirebon: Lektur. 

hlm. 127. 

K 
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Pendidikan di keluarga akan menentukan seberapa jauh 

seorang anak dalam prosesnya menjadi orang yang lebih dewasa, 

memiliki komitmen terhadap nilai moral tertentu, seperti 

kejujuran, kedermawanan, kesederhanaan dan menentukan 

bagaimana seorang anak melihat dunia di sekitarnya. Di keluarga 

seorang anak akan mengembangkan konsep awal mengenai 

keberhasilan dalam hidup atau pandangan mengenai apa yang 

dimaksud dengan hidup dan wawasan mengenai masa depan.13 

Pendidikan karakter menurut Ratna Megawangi adalah 

sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil 

keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang 

positif kepada lingkungannya.14 Sementara itu, Thomas Lickona 

mengatakan bahwa karakter terbentuk dari tiga faktor yang saling 

berkaitan, yaitu; (1) moral knowing, (2) moral reason, dan (3) moral 

action. Ketiganya menjalankan hidup yang bermoral dan menjadi 

faktor pembentuk kematangan moral.15 Bab ini akan membahas 

pembentukan karakter Hasan Basri dari keluarga dan 

lingkungannya.  

 

A. Geografis Kabupaten Solok 

etak geografis 000 32" 14" – 010 46" 45" LS dan 1000 25" 00" 

– 1010 41" 41" BT. Batas daerah Solok, bagian utara 

berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, bagian selatan 

berbatasan dengan Kebupaten Solok Selatan dan sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Solok, 

memiliki luas wilayah 3.738 Km2 atau 373.800 Ha yang terletak 

                                                           
13 Zubaedi, 2013, Pengembangan Masyarakat, Wacana dan Praktik, Jakarta: 

Kencana, hlm. 144. 
14 Amirulloh Syarbini, 2014, Model Pendidikan Karakter dalam Keluarga, Jakarta: PT 

Elex Media Komputindo, hlm. 12. 
15 Thomas Lickona, 2013, Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Mendidik Siswa 

Menjadi Pintar dan Baik, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm. 72. 

L 
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Dalam historiografi tradisional Minangkabau, juga 

digambarkan tentang sejarah asal usul masyarakat Solok. 

Masyarakat Solok diyakini berasal dari Luhak Tanah Datar, daerah 

Kerinci, dan daerah-daerah bagian selatan seperti Jambi dan 

Sumatera Selatan.17  

Wilayah Solok yang dikenal dengan Kubuang Tigo Baleh 

terdiri dari beberapa nagari18. Meskipun tidak berada dalam 

wilayah Luhak Nan Tigo, namun Solok tidak berstatus daerah 

“Rantau” (daerah yang membayar upeti), melainkan memiliki 

rantau di Alam Surambi Sungai Pagu (Solok Selatan) dan 

pesisirnya di daerah Padang Luar Kota serta sebagian daerah 

Pesisir Selatan. Hal tersebut juga diungkapkan melalui pepatah 

adat yang mengatakan bahwa, “Aso Solok duo Salayo, ba-Padang ba-

Aia Haji, Pauah Limo Pauah Sambilan, Lubuk Bagalung Nan Duo 

Puluah”. 

Selanjutnya, tiga belas nagari yang menjadi inti Kubuang Tigo 

Baleh dan merupakan cikal bakal Kabupaten Solok adalah: Solok, 

Selayo, Gantungciri, Panyakalan, Cupak, Muaropaneh, Talang, Soaklaweh, 

                                                           
17 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok, 2013, Bunga 

Rampai Satu Abad Kabupaten Solok, Bandung: Bandung Sains & Teknologi, hlm. 9. 
18 Nagari merupakan kata asal Minangkabau yang berasal dari bahasa sansekerta 

yaitu “nagara”, kata ini banyak digunakan pada masa Hindu yang saat itu menetap di 
tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Dalam suatu Nagari terdapat suku-suku 
yang berkelompok dan Nagari memiliki pemerintahan yang otonom. Sebelum 
masuknya Hindu ke daerah Sumatra Barat tidak dikenal istilah Nagari. Awalnya 
perkauman Minangkabau masih terbagi dalam berbagai kelompok genealogis yang 
mendiami tanah-tanah tertentu. Pengaruh Hindu terhadap Indonesia sangat besar 
sekali dari berbagai aspek, seperti bahasa, pemerintahan, kepercayaa, ukiran, dan lain-
lain. Ditinjau dari segi bahasa bahkan sampai sekarang kata-kata melayu kuno atau 
sansekerta masih memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan juga bahasa 
daerah Minangkabau. Koto berasal dari bahasa sanskerta, yaitu "kuta" yang berarti 
suatu tempat yang diperkuat untuk menahan serangan musuh. Dahulu di 
Minangkabau, koto dipagari dengan bambu berduri dan dilingkari dengan tanah dan 
batu. Dewasa ini, tidak dijumpai lagi koto dengan perlindungan dari bambu berduri. 
Di dalam koto sudah terdapat kumpulan rumah gadang yang didirikan berdekat dan 
memiliki pekarangan. Pada mulanya koto didiami oleh orang-orang yang berasal dari 
sebuah paruik (perut) dari nenek yang sama. Gabungan dari koto merupakan nagari. 
Penduduk suatu nagari merupakan satu satuan sosial, yang berdasarkan kebudayaan 
dan kebatinan. Nagari mempunyai hak otonom sendiri dan mempunyai wilayah dan 
batas-batas tertentu dengan nagari lainnya. 
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Pemuda dari Nagari Cupak berjuang dengan penuh semangat 

di garis depan front timur yaitu daerah Ladang Padi meskipun 

dengan perbekalan seadanya. Pada bulan Desember 1948, pejuang 

dari Nagari Cupak mendapatkan bantuan persenjataan dari tentara 

republik di Padang. Persenjataan tersebut berupa geren sebanyak 

57 buah beserta pelurunya yang didapatkan dari tentara India 

sewaan Belanda. Tentara India memberikan persenjataan kepada 

tentara republik di Padang karena merupakan hasil dari 

kesepakatan antara Perdana Menteri Nehru dan Wakil Presiden 

Muhammad Hatta yang diutus oleh Soekarno ke India. 

Banyak serangan-serangan yang diarahkan oleh tentara 

Belanda pada penduduk Solok, salah satunya ialah tembakan pada 

sebuah truk yang sedang melaju dengan kencang menuju Solok. 

Tembakan yang diarahkan tersebut juga dibantu oleh mitraliur dari 

pesawat terbang mustang, truk tersebut terbakar dan terguling di 

Simpang Sawah Balik Koto Baru. 

Pada tangal 22 Desember 1948 para pejuang dari berbagai 

nagari di bawah komando oleh Letkol Ahmad Husein, melakukan 

serangan ke markas Belanda. Posisi markas tersebut berada di 

kantor bupati. Dua hari berikutnya, tanggal 24 Desember 1948 

para pejuang dari Cupak melakukan serangan yang berbeda dengan 

menggunakan lebah (tawon). Para pejuang dari Cupak 

memasukkan dua karung lebah ke dalam ruangan tentara Belanda. 

Mereka yang sedang istirahat di dalam ruangan langsung ke luar 

akibat dari serangan lebah. Dari peristiwa penyerangan tersebut 

pasukan dari Cupak mendapat banyak sejata, seperti senapan, 

granat, pistol dari tentara Belanda yang meninggal. Tanggal 27 

Desember 1948 di Cupak terjadi pergerakan pertama di Balairung 

Desa Balai Tengah.  

Para tentara Belanda datang ke Cupak dengan membawa 

tentara dan peralatan yang lengkap. Tentara Belanda selalu hati-

hati dengan kedatangan Belanda ke Nagari Cupak pada tanggal 27 
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Belanda hingga ke daerah Sawah Taluak, Padang Dama, dan Aie 

Angek Sunsang.22  

Belanda menembaki daerah Sungai Rotan secara membabi 

buta ke tempat-tempat yang mereka curigai. Pasukan Belanda juga 

membakar rumah penduduk, rumah adat Minang, lumbung padi, 

dan surau-surau. Pembakaran juga dilakukan oleh Belanda dari 

mulai Jorong Sungai Rotan hingga ke simpang jalan Balai Gadang. 

Penyerangan yang dilakukan Belanda memakan korban yaitu 

sebanyak tiga orang pahlawan Nagari Cupak gugur ketika sedang 

mempertahankan wilayahnya dari serangan Belanda, korban 

tersebut yaitu Muhammad Sayid (polisi tentara dan ex. Gyu Gun), 

Baharudin Ramus (anggota BPNK) dan Data R. Mangkuto 

(BPNK). Serangan yang dilakukan oleh Belanda sering terjadi 

secara tiba-tiba, penyerangan tersebut dilakukan oleh pasukan 

Belanda yang berada di pos Nagari Talang dan Guguak ke Nagari 

Cupak. Penyerangan yang dilakukan melalui Jorong Panarian dan 

Nagari Jawi-Jawi. Pemuda Cupak setiap malam bergabung dengan 

pemuda republiken nagari untuk melakukan ekstrimis ke pos 

Belanda, sehingga Belanda seringkali menembaki pemuda-pemuda 

yang lari serta menangkapi pemuda yang tidak sempat lari. Pemuda 

yang tertangkap ini lalu dimaksukkan ke dalam sel tahanan.  

Kekuasaan Belanda di Nagari Cupak berakhir pada tanggal 25 

November 1949 ketika diserahkan oleh Belanda ke Letkol Ahmad 

Husein di Muaro Paneh. Penyerahan juga dilakukan oleh Belanda 

pada penguasaan Kecamatan Gunung Talang kepada Ramli 

Ahmad selaku pemimpin pemerintahan kecamatan.23 Akhir bulan 

November pasukan Belanda pergi dari Solok melalui Cupak 

menuju Padang, rumah penduduk yang dilewati Belanda tidak 

diperbolehkan untuk melihat konvoi Belanda tersebut, mereka 

diharuskan menutup rapat-rapat jendela dan pintu rumahnya. 

                                                           
22 Agus Sanin, Manuscrip, Op. Cit hlm. 2. 
23 Ibid. hlm. 5. 
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Meskipun begitu penduduk tetap melihat iring-iringan konvoi 

tersebut melalui celah dinding rumahnya.   

 

B. Kehidupan Masa Kecil Hasan Basri 

ehidupan masa kecil sangat menarik untuk dikenang dan 

diceritakan kembali. Setiap orang memiliki pengalaman 

hidup yang unik dan berbeda pada diri setiap orang (susah, senang, 

sakit, sedih, dan tertawa bersama). Semuanya menjadi kenangan 

hidup dari setiap orang. Masa kecil juga ikut menentukan 

perjalanan seseorang dalam mencapai kesuksesan, terutama 

pengaruh lingkungan keluarga dan sosial, serta kebudayaan yang 

membentuknya.  

Hasan Basri lahir dari pasangan suami istri yang berasal dan 

menetap di Minangkabau, tepatnya Nagari Cupak, Solok. Ibunya 

bernama Siti Ramalan dan ayah bernama Sadin Rajo Intan. Sadin 

Rajo Intan merupakan suami dari pernikahan kedua sang ibu. 

Hasan Basri dilahirkan di sebuah rumah dekat sungai (Batang Aia 

Ketek) yang berada di tengah persawahan daerah Aia Angek 

Golong, Jorong Pasar Usang, Nagari Cupak, Kabupaten Solok 

pada tanggal 15 Juni 1937. Hasan Basri merupakan anak ketiga 

dari empat bersaudara. Kakak tertua Hasan Basri atau kakak tirinya 

bernama Nurliana (wafat pada tahun 2014), sedangkan kakak 

kedua dan yang merupakan kakak kandung Hasan Basri dari ayah 

yang sama bernama Maimunah (wafat pada tahun 1997). 

Selanjutnya, Hasan Basri memiliki seorang adik bernama 

Darmawan (lahir dari pernikahan ibunya yang ketiga). 

 

K 
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Gambar 1. Ranji/Silsilah Keluarga Hasan Basri  
Sumber: Dokumen pribadi Hasan Basri 
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pusaka diwariskan kepada perempuan berdasarkan garis keturunan 

ibu.25 

Dalam sistem matrilineal Minangkabau, penghulu merupakan 

figur utama yang menjadi pimpinan formal dari kesukuan yang ada 

dalam masyarakat. Peran penghulu sangat menentukan karena 

esensial penghulu sendiri adalah pemegang kato putuih biang tabuak 

(bijaksana dalam mengambil keputusan). Penghulu sangat esensial 

tidak hanya dalam kesukuan tetapi juga oleh orang lain di luar 

kesukuan.  

Jabatan Penghulu adalah pemegang gelar Datuk secara turun-

temurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem matrilineal. 

Prinsip kepemimpinannya ialah apabila setiap persoalan yang ada 

dalam kaum, suku, dan nagari dapat dicari pemecahannya melalui 

musyawarah dan mufakat di bawah pimpinan seorang Penghulu. 

Penyelesaian dilakukan dengan cermat sehingga tidak seorang pun 

yang merasa menang atau kalah. Untuk alur kepemimpinannya 

adalah dari Ninik turun ke Mamak, dari Mamak turun ke 

Kemanakan, patah tumbuh hilang berganti. Kemenakan yang 

berhak menerima warisan itu adalah kemenakan di bawah dagu, 

yaitu kemenakan yang mempunyai pertalian darah.26  

Latar belakang kebudayaan Minangkabau ini merupakan hal 

yang dipegang kuat oleh keluarga Hasan Basri, terutama dari pihak 

keluarga ibunya. Ibu Hasan Basri merupakan anak dari seorang 

penghulu di Nagari Cupak, yaitu Roha Datuk Rajo Nan Kayo. 

Berasal dari keluarga yang memegang kuat budaya Minangkabau, 

                                                           
25 Muhamad Radjab, 1969, Sistem Kekerabatan di Minangkabau, Padang: Center 

for Minangkabau Studies, hlm. 210–211. 
26 Namun ada dua pendapat dalam hal pewarisan gelar Ninik Mamak sesuai 

dengan aliran kelarasan yang dianutnya, yaitu: (1) Warih dijawek, maksudnya yang 
berhak mewarisi jabatan Ninik Mamak adalah kemenakan langsung yaitu anak laki-
laki dari saudara perempuan. Sistem ini dianut oleh kelarasan Koto Piliang; dan (2) 
Gadang bagilia, maksudnya yang berhak mewarisi jabatan penghulu yaitu semua laki-
laki warga kaum dengan cara bergeliran antara mereka yang seasal-usul. Sistem ini 
dianut oleh kelarasan Bodi Caniago. A.A Navis, 1984, Alam Takambang Jadi Guru: 
Adat dan Kebudayaan Minangkabau, Jakarta: Grafiti Press, hlm. 144. 
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Hasan Basri, khusus ayahnya mendidik Hasan Basri dengan 

disiplin dan tegas. Sikap ini diwarisi dari kakek Hasan Basri (dari 

pihak ayahnya) yang bernama Datuk Kayo yang juga terkenal 

disiplin dan tegas.  

Hasan Basri semasa kecil menghabiskan waktunya di 

kampung halaman. Sebagaimana anak Minangkabau seumurannya, 

hari-hari Hasan Basri dihabiskan dengan belajar di surau, 

membantu orang tua, dan bermain. Hasan Basri kecil dikenal 

sebagai anak yang periang dan aktif, serta sedikit sekali 

menghabiskan waktu di rumah. Hal ini disebabkan karena dalam 

budaya Minangkabau anak laki-laki tinggal di surau, sedangkan 

rumah hanya ditempati oleh anak perempuan. Oleh karena itu, 

Hasan Basri tidak terlalu banyak bermain dengan kakak-kakaknya. 

Walaupun jarang main bersama kakaknya, Hasan Basri tetap 

menghargai dan menghormati kakaknya dengan baik. 

Sejak berumur tiga tahun Hasan Basri sudah tinggal di surau 

yang berada di belakang rumahnya. Surau tersebut merupakan 

tempat mereka berkumpul dan belajar ngaji, silat28 dan randai29. 

Kegiatan belajar di surau umumnya dilakukan di malam hari. 

Untuk berlatih silat dan randai, Hasan Basri sering dibimbing oleh 

mamaknya, Angku Palo. Setelah mengaji Hasan Basri dan teman-

temannya biasanya berkeliling kampung untuk mencari buah-

buahan di rumah-rumah warga yang jatuh dari pohonnya. Buah 

tersebut diambilnya tanpa sepengetahuan pemilik rumah, namun 

                                                           
28 Silat Minangkabau (bahasa Minangkabau: silek Minangkabau) adalah seni 

beladiri yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia yang 
diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat Minangkabau 
memiliki tabiat suka merantau semenjak beratus-ratus tahun yang lampau. Untuk 
merantau tentu saja mereka harus memiliki bekal yang cukup dalam menjaga diri dari 
hlm-hlm terburuk selama di perjalanan atau di rantau, misalnya diserang atau 
dirampok orang. Di samping sebagai bekal untuk merantau, silek penting untuk 
pertahanan nagari terhadap ancaman dari luar. 

29 Randai adalah salah satu permainan tradisional di Minangkabau yang 
dimainkan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran, kemudian 
melangkahkan kaki secara perlahan, sambil menyampaikan cerita dalam bentuk 
nyanyian secara berganti-gantian. Randai menggabungkan seni lagu, musik, tari, 
drama dan silat menjadi satu. 
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Hasan Basri ialah suruak-suruak (Petak Umpat), bermain kelereng, 

permainan bola limau, bermain galah30, dan layangan. 

Pada saat umur 4 tahun, sama seperti anak-anak pada 

umumnya Hasan Basri bermain bersama teman yang seumuran. 

Permainan yang dilakukan seperti main kelereng dengan dama 

(Kemiri)31. Pada masa itu kelereng masih dangat susah, sehingga 

anak-anak menggunakan dama sebagai pengganti kelereng. Aturan 

permainannya sama dengan permaian kelereng, tetapi medianya 

yang berbeda. Hal ini yang sering dilakukan Hasan Basri bersama 

teman-teman seumurannya yang ada di kampung. Pada saat 

dahulu, anak-anak satu kampung saling kenal, walaupun berbeda 

umur. Tempat main dan jumlah penduduk yang ada di kampung 

menjadi salah satu alasan mereka mudah untuk berinteraksi dan 

berkenalan dengan yang lain.  

Permainan lain yang sering dilakukan Hasan Basri yaitu main 

suruak-suruak (petak umpat). Permainan ini memberikan manfaat 

yang besar bagi Hasan Basri yaitu tentang keberanian. Dalam 

permainan tersebut, saat melihat lawan sedang berjalan mencari 

tempat persembunyian kita, tanpa memiliki rasa takut dan 

menghindar dari kejaran lawan kekuburan juga tidak menjadi 

persoalan. Demi menghindar dari kejaran lawan, keberanian 

tersebut yang menjadi tumbuh di dalam diri saat anak-anak dalam 

permainan suruak-suruak. Faedah dari permainan tersebut masih 

terasa dalam diri Hasan Basri hingga saat sekarang. Hal ini pernah 

dialami langsung oleh Hasan Basri, saat agresi Belanda ke-II 

tentara belanda tetap bergeriliya hingga tengah malam. Pada saat 

itu ada propaganda yang terjadi, asalkan ada anak laki-laki pasti 

akan dibunuh. Hasan Basri yang termasuk salah satu laki-laki yang 

ada di daerah Cupak tentu merasa khawatir dengan masuknya 

Belanda ke daerah mereka. Belanda datang para anak laki-laki 

                                                           
30 Merupakan permainan tradisional yang terdiri beberapa orang dalam satu 

kelompok. Permainan ini juga di sebut Galah Asin/Gerobak Sodor. 
31 Permainan dama merupakan permainan tradisonal dengan menggunakan 

buah kemiri. Cara bermainnya hampir sama dengan bermain kelereng.   



30 |   HASAN BASRI: PERJALANAN BIROKRAT SEJATI 

Hasan Basri karena sering mandi ke sungai. Bukan berarti keluarga 

melarang Hasan Basri untuk bermain dengan teman-temannya, 

tetapi hal itu merupakan bentuk sayang keluarga kepada anaknya. 

Umurnya yang masih kecil memberikan ancaman keselamatan 

kepada dia jika selalu mandi di sungai.  

Bermain layangan juga menjadi kegiatan yang sering 

dilakukan Hasan Basri dan teman-teman di kampung. Peralatan 

permainan layangan tidak selengkap seperti saat sekarang. Benang 

yang digunakan untuk tali layang-layang tidak dijual seperti saat 

sekarang. Anak-anak pada masa dahulu memanfaatkan sejenis 

tumbuhan naneh atau nenas yang memiliki duri untuk mencari 

benang. Bagian luar yang memiliki duri dibersihkan, sehingga 

bertemu benang. Dengan menggunakan benang tersebut, layang-

layang diterbangkan. Permainan ini dilakukan setelah musim panen 

padi. Setiap tahun diadakan perlombaan layang-layang di Nagari 

Cupak. 

Kegiatan permainan di kampung pada masa dahulu masih 

sangat tradisional. Bahan-bahan dan alat yang digunakan masih 

banyak yang alami. Hal ini menjadikan anak kreatif dan bisa 

berimajinasi dengan baik. Tidak hanya dari segi psikis, fisik anak-

anak yang sering bermain dengan lingkungan alam juga akan 

berbeda. Anak-anak yang terbiasa bermain dengan lingkungan 

alam memiliki daya tahan tubuh yang kuat, sehingga mereka tidak 

mudah terserang penyakit saat pergantian musim. 

Masa kecil Hasan Basri selain diisi dengan bermain, juga 

digunakan Hasan Basri untuk membantu orang tuanya, seperti 

membantu orang tuanya di sawah saat mulai menaman maupun 

panen padi datang. Selain itu, Hasan Basri juga sering membantu 

orang tuanya untuk berternak jawi (Sapi), mencari makanan jawi, 

dan membantu orang tua untuk menyikat sawah (membajak sawah). 

Namun, sebagaimana dunia anak-anak yang selalu tertarik pada 

permainan, disela-sela menggembala jawi maupun setelahnya, 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 
USIA PENDIDIKAN DAN  

KISAH BELAJAR 
 
 
 
 
 

endidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk 

mengembangkan kualitas manusia. Lebih lanjut, pendidikan 

merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, 

bangsa dan negara.32 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap 

dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; 

proses, cara, perbuatan mendidik. Melalui pendidikan diharapkan 

dapat mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok 

orang dalam usaha untuk mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan latihan.  

                                                           
32 Departemen Pendidikan Nasional, 2003, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 

2003, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 10. 

P 
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Melalui pendidikan, manusia akan menjadi lebih baik serta 

berguna bagi masyarakat di sekitarnya. Pendidikan dapat 

membentuk karakter seorang manusia menjadi orang yang lebih 

baik. Oleh sebab itu pendidikan amat penting bagi manusia. 

Bahkan seseorang dapat diketahui akan menjadi apa melalui proses 

pendidikan yang dialaminya. Begitu juga yang berlaku terhadap 

Hasan Basri sebagai sosok yang pernah menjadi pemimpin di Kota 

Solok. Bab ini akan menjelaskan bagaimana proses pendidikan 

yang dijalani oleh Hasan Basri sehingga mengantarkan beliau 

menjadi wali kota pertama Kota Solok pada tahun 1970. 

 

A. Sekolah Kampung dan Pendidikan Non Formal 

i Minangkabau, proses pendidikan Islam pertama di luar 

rumah berlangsung di surau. Surau merupakan sebuah 

bangunan kebudayaan masyarakat setempat sebelum kedatangan 

Islam, yang dalam kebudayaan Minangkabau merupakan milik 

kaum atau suku, sebagai pelengkap Rumah Gadang. Bangunan surau 

ini digunakan sebagai tempat bertemu, berkumpul, rapat, serta 

tempat tidur bagi anak laki-laki yang sudah akil balig dan orang tua 

yang sudah uzur. (Sumber) 

Setelah Islam masuk ke Minangkabau, surau ikut mengalami 

proses Islamisasi. Orang pertama yang melakukan proses 

Islamisasi terhadap surau adalah Syekh Burhanuddin Ulakan 

(1641–1691). (Sumber) Hal ini dilakukannya setelah ia kembali dari 

menuntut ilmu di Kutaraja, Aceh, tempat ia belajar kepada Abdur 

Rauf as-Singkili, ulama besar Aceh Darussalam. Ia mendirikan 

surau di kampungnya, Ulakan, Pariaman. Di suraunya ini ia 

mendidik kader ulama yang akan melakukan pengembangan ajaran 

Islam selanjutnya di Minangkabau.  

 

D 
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tempat Hasan Basri lahir dan dibesarkan. Hasan Basri sendiri juga 

mengalami proses pendidikan di surau lebih kurang selama satu 

tahun. Sebagai anak laki-laki yang sudah baligh, maka orang tua 

Hasan Basri juga menyerahkan anaknya ke surau dengan 

memberikan bekal berupa bantal dan tikar kecil yang digulung 

dengan sarung, untuk persiapan tinggal atau tidur di surau. 

Surau yang dimaksud di sini bukanlah surau keluarga 

melainkan Surau Kampung atau Surau Nagari yang menjadi pusat 

pendidikan anak-anak di Nagari Cupak. Satu bekal lagi yang 

diberikan oleh orang tua kepada ustad atau guru di surau adalah 

lidi. Lidi sebagai simbol penyerahan tanggung jawab mendidik 

anak dari orang tua kepada guru mengajinya di surau. Lidi inilah 

selanjutnya yang digunakan oleh ustad untuk menegur anak-anak 

yang belajar di surau, jika ribut atau nakal saat belajar mengaji, 

seperti untuk memukul meja atau lantai jika siswa tidak berhenti 

bicara, bukan langsung digunakan untuk memukul muridnya.34 

Selain untuk memperkuat ilmu agama, anak-anak yang belajar di 

surau juga belajar untuk hidup mandiri dan mampu bergaul dan 

bersosialisasi dengan orang lain baik tua maupun muda. Walaupun 

sebagian besar kegiatan Hasan Basri kecil banyak dihabiskan di 

surau bersama teman-teman sebayanya yang lain, namun untuk 

urusan makan biasanya tetap di rumah orang tua masing-masing, 

begitu juga yang dilakukan oleh Hasan Basri. 

Selama tinggal di surau, selain belajar mengaji, Hasan Basri 

kecil juga belajar seni bela diri khas Minangkabau yang disebut 

silek. Silek adalah seni bela diri yang dimiliki oleh masyarakat 

Minangkabau, yang diwariskan secara turun temurun dari generasi 

ke generasi. Masyarakat Minangkabau memiliki tradisi suka 

merantau semenjak beratus-ratus tahun yang lalu. Untuk merantau 

tentu saja harus memiliki bekal yang cukup dalam menjaga diri dari 

hal-hal terburuk selama di perjalanan atau di rantau, misalnya 

                                                           
34 Wawancara Bapak Hasan Basri pada 14 Oktober 2017, jam 20.24 di Rumah 

Tangah Sawah, Nagari Cupak, Solok. 
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kepentingan hidup bergaul dalam masyarakat. Di mana kalimat 

demi kalimat yang disusun, diucapkan dengan kata-kata kiasan 

(indirek), yang juga merupakan kesukaran untuk memahami arti 

dari tujuannya tanpa membaca arti yang tersirat di dalamnya. 

 
Gambar 5. Randai, kesenian khas masyarakat Minangkabau 

Sumber: Eldikinanda Serba Serbi Sumbar 
 
 

Pepatah adalah jenis kalimat yang melukiskan hukum alam, 

sedangkan petitih ialah jenis kalimat yang melukiskan hukum 

manusia dengan alamnya. Penggunaan istilah pepatah-petitih, 

pituah dan mamangan dapat ditemukan dalam pidato-pidato adat, 

baik oleh penghulu di dalam kerapatan nagari maupun oleh janang 

di dalam berbagai seremoni adat Minangkabau. Orang awam pun 

bisa mengucapkan istilah pepatah saat ia akan menggunakan 

peribahasa.  

Status penghulu dalam nagari sama dengan “staatment” di 

dalam suatu negara. Oleh karena itu, status nagari-nagari di 

Minangkabau sama dengan status negara-negara di mana pun. Apa 

yang diucapkan oleh para “staatment” dalam parlemen ataupun 

siding-sidang pemerintahan negaranya, demikian juga apa yang 

diucapkan oleh para penghulu dalam kerapatan adat. Para staatment 
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dipimpinnya, karena untuk bisa menjadi pemimpin yang baik dan 

sukses di Minangkabau harus memahami Ilmu Agama dan Adat. 

Pelajaran-pelajaran yang diperoleh Hasan Basri di surau 

menjadikan ia memiliki pribadi yang mandiri, santun dan 

berpegang pada ajaran agama. Sedangkan pengetahuan mengenai 

adat menjadikan Hasan Basri sebagai sosok yang tahu 

menempatkan diri. Setelah Hasan Basri berumur tujuh tahun, 

beliau melanjutkan pendidikan ke sekolah formal yang ada di 

Nagari Cupak. . Kemudian Hasan Basri melanjutkan pendidikan 

ke sekolah formal yang disebut Sekolah Rakyat 

 

B. Pendidikan Formal dan Peristiwa Politik 

1. Sekolah Rakyat (SR) 

ehidupan Hasan Basri saat menempuh pendidikan 

formalnya, tidak bisa dilepaskan dengan situasi politik 

Indonesia, khususnya Kabupaten Solok saat itu. Hasan Basri 

memulai pendidikan formalnya dengan memasuki Sekolah Rakyat 

pada tahun 1944, tepatnya saat Jepang masih berkuasa di 

Indonesia. Semenjak kalahnya Kolonial Belanda dari Jepang yang 

dibuktikan dengan adanya Perjanjian Kalijati, maka secara otomatis 

segala kebijakan yang diterapkan di Indonesia disesuaikan dengan 

keinginan Pemerintah Jepang. Dimulai pada tahun 1942, Jepang 

secara resmi mulai berkuasa dan menduduki daerah bekas jajahan 

Belanda di Indonesia. Pasukan Jepang yang mendarat di Indonesia, 

pada awalnya disambut dengan gembira. Harapan rakyat Indonesia 

makin bertambah dengan adanya pernyataan Jepang yang 

melegakan seperti: Jepang adalah saudara tua yang datang untuk 

memperbaiki nasib bangsa Indonesia untuk itu rakyat Indonesia 

harus memberikan dukungan dan bantuannya kepada Jepang yang 

sedang melaksanakan “Perang Suci” (perang dengan sekutu).35 

                                                           
35 Asmadi, 1985, Pelajar Pejuang, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 17. 

K 
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Gambar 7. Penyambutan Masyarakat Indonesia kepada Tentara Jepang 

Sumber: Blog Omelto 
 
 

Pembagian administrasi tersebut mencerminkan perbedaan 

kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik 

dari segi militer maupun politik ekonominya. Untuk di Sumatera, 

Jepang lebih menekankan kepentingan sumber ekonomi 

perangnya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan industri perang 

di negeri asalnya, seperti karet, minyak, timah dan bauksit. Untuk 

jangka waktu tertentu, rakyat Sumatera masih mampu 

berswasembada beras untuk memenuhi kebutuhan Jepang 

walaupun Sumatera tidak memiliki industri-industri besar seperti di 

Pulau Jawa.36 

Ciri utama penjajahan Jepang adalah militer dan penanaman 

budaya Jepang. Kedua hal tersebut dapat dilihat pada semua sisi 

kehidupan masyarakat. Berbagai latihan militer diberikan kepada 

rakyat Indonesia, terutama di kalangan pemuda dan pelajar, 

latihan-latihan tersebut diberikan di sekolah-sekolah, baik sekolah 

militer seperti Heiho, atau sekolah kejuruan dan sekolah umum. 

Semua itu dilakukan dengan tujuan mempersiapkan rakyat 

                                                           
36 Amrin Imran, 2012, Indonesia dalam Arus Sejarah, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van 

Hoeve, hlm. 37–38. 
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diketuai oleh Sancho (camat) dan memiliki jaringan sampai ke 

tingkat RT (Tonarigumi). Kumiai mengatur proses pembelian padi, 

jumlah yang harus diserahkan dan harga telah ditetapkan oleh 

pemerintah (tentu dengan harga yang murah). Penjualan beras 

sama halnya dengan pembelian, juga dikelola oleh Kumiai, harga 

dan jumlah beras yang boleh dibeli telah diatur oleh pemerintah.39  

Bahan pakaian juga lenyap dipasaran, sehingga rakyat terpaksa 

memakai karung goni untuk menutupi tubuh, bahkan ada yang 

memakai pakaian dari kulit kayu.40 Namun Jepang juga 

memberikan kelonggaran-kelonggaran pada hal-hal tertentu, 

dengan tujuan menjaga hati rakyat Indonesia agar tetap 

memberikan simpati dan bantuan kepada mereka. Seperti sikap 

lunak Jepang terhadap kaum ulama, karena ulama memiliki 

pengaruh yang sangat besar terhadap rakyat Indonesia umumnya 

dan Sumatera Barat khususnya. Di bidang pendidikan Jepang telah 

membuat terobosan baru, yaitu penghapusan sistem diskriminasi 

penduduk yang diterapkan sebelumnya oleh Belanda. Semua anak 

berhak untuk memasuki sekolah tanpa ada lagi sekolah kelas satu 

dan sekolah kelas dua.41 Kebijakan tersebut membuat rakyat 

Indonesia terutama golongan pemuda dapat mengetahui dan 

berkenalan dengan saudaranya sebangsa dan setanah air dari 

berbagai golongan dan lapisan masyarakat. Perkenalan tersebut 

telah membentuk semangat persatuan dalam diri bangsa Indonesia. 

Pendidikan pada zaman Jepang menggunakan sistem tiga 

jenjang yaitu pendidikan dasar 6 tahun, pendidikan menengah 6 

tahun dengan pembagian 3 tahun untuk sekolah menengah 

pertama (Syoto Chugakko) dan 3 tahun untuk sekolah menengah 

                                                           
39 Aiko Kurasawa, Pendudukan Jepang dan Perubahan Sosial: Penyerahan Padi Secara 

Paksa dan Pemberontakan Petani di Indramayu, dalam Lira Rahmi, 2005, Pendidikan di 
Indonesia pada Jaman Jepang Studi Kasus Chugakko, skripsi, Jurusan Sejarah FIS 
UNP, Padang, hlm. 2–3. 

40 Asmadi, 1985, Pelajar Pejuang, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 25. 
41 Dadang Supardan, 2008, Menyingkap Perkembangan Pendidikan Sejak Masa 

Kolonial hingga Sekarang: Perspektif Pendidikan Kritis, Generasi Kampus 1 (2), 96–
106, hlm. 100. 
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Untuk kepentingan perang Asia Timur Raya dan demi 

menjamin kelancaran perang, Jepang membutuhkan bantuan dari 

„negeri jajahan‟ mereka. Jepang mulai mendekatai tokoh-tokoh 

masyarakat, disamping itu, rakyat diminta untuk bergotong royong 

(Kinro Hoshi). Rakyat dikerahkan dengan perantaraan wali nagari 

masing-masing untuk bekerja ke tempat-tempat yang jauh dari 

kampung mereka untuk membuat kubu pertahanan dalam rangka 

menghadapi tentara sekutu. 

Demikian pula halnya dengan sekolah-sekolah. Sekolah dasar 

diseragamkan menggunakan bahasa Indonesia. Kegiatan di 

sekolah-sekolah di antaranya: 

1) Taiso (senam). 

2) Kinro Horshi (gotong royong). 

3) Baris berbaris. 

Selain kegiatan di atas, para murid juga memiliki kewajiban 

sebagai berikut: 

1) Setiap pagi harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang. 

2) Setiap pagi harus mengibarkan bendera Hinomaru dan hormat 

kepada Kaisar Jepang Tenno Haika. 

3) Setiap pagi harus bersumpah setia kepada cita-cita Indonesia 

dalam rangka Asia Raya. 

4) Setiap pagi harus senam (taiso) untuk memelihara semangat 

Jepang. 

5) Melakukan latihan fisik dan militer. 

6) Melakukan kerja bakti (Kinrohosi) seperti membersihkan jalan, 

asrama militer, menanam pohon jarak, dll. 

7) Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dan bahasa daerah 

diberikan di sekolah rakyat kelas 1 dan 2.45 

                                                           
45 Sumarsono Mestoko, 1986, Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman, Jakarta: 

Sinar Harapan, hlm. 138. 
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makan siang maka Hasan Basri akan berbaris menerima bubur 

yang dibagikan oleh tentara Jepang dan makan dengan 

menggunakan sayak (tempurung kelapa). Jenis sekolah yang banyak 

di Sumatera Barat adalah sekolah dasar 6 tahun. Jepang telah 

menyeragamkan sekolah dasar ini dan terdapat hampir di seluruh 

wilayah Sumatera Barat, terutama di daerah pusat pemerintahan.46 

 Pada tahun 1945, saat Indonesia berhasil memproklamirkan 

kemerdekaan, maka dilakukanlah perbaikan di seluruh aspek 

kehidupan baik ekonomi, politik, sosial, budaya dan pendidikan. 

Pendidikan Indonesia pada awal kemerdekaan hingga masa 

Demokrasi Liberal tidak berjalan efektif karena seringnya 

pergantian menteri pendidikan. Sedangkan di masa Demokrasi 

Terpimpin, pendidikan diarahkan untuk mencetak manusia 

sosialis. Masa Revolusi Fisik antara 1945–1949 mempunyai akibat 

yang tidak kondusif untuk menetapkan kebijakan pendidikan 

maupun pelaksanaannya. Pengalaman belajar Hasan Basri saat 

belajar di dalam kelas, ia selalu memilih duduk di urutan bangku 

pertama atau kedua. Hal ini dikarenakan jika duduk di belakang 

maka ia tidak bisa konsentrasi mendengarkan pelajaran. Selain itu 

ukuran tubuh yang agak kecil membuat ia kesulitan untuk melihat 

ke papan tulis di depan kelas. Pelajaran saat bersekolah di Sekolah 

Rakyat, ia belajar berhitung, membaca dan menulis. Terlihat dari 

nilai yang diperoleh Hasan Basri unggul pada mata pelajaran ilmu 

bumi. Kehidupan Hasan Basri bisa dikatakan sama dengan anak-

anak lainnya, setelah pulang sekolah, saat ia duduk di bangku kelas 

5 dan 6, maka ia akan ke sawah membantu kedua orang tuanya, 

mencangkul, membajak sawah, dan menggembala Jawi (sapi), 

sudah biasa ia lakukan. Hasan Basri menyelesaikan pendidikannya 

di Sekolah Rakyat pada tahun 1951 dengan nilai yang bagus.  

 

                                                           
46 Wawancara Bapak Hasan Basri pada 14 Oktober 2017, jam 20.24 di Rumah 

Tangah Sawah, Nagari Cupak, Solok. 
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2. Sekolah Menengah (SMP dan SMA) 

etelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Rakyat di Nagari 

Cupak pada tahun 1951, Hasan Basri melanjutkan pendidikan 

di Kota Padang Panjang. Pada masa itu Padang Panjang menjadi 

salah satu pusat pendidikan yang berkembang di daerah Sumatera 

Barat sehingga banyak anak dari berbagai daerah datang untuk 

menuntut ilmu ke kota ini. Salah satunya adalah Hasan Basri, yang 

memilih untuk bersekolah di SMP Muhammadiyah yang ada di 

sana pada tahun 1951. Selain itu alasan lain mengapa Hasan Basri 

memilih sekolah ke Padang Panjang adalah karena perkembangan 

agama Islam yang bagus di sana, serta pemahaman masyarakat 

Nagari Cupak terhadap pentingnya ilmu agama.  

Kisah menarik selama bersekolah di Padang Panjang adalah 

ketika libur panjang setiap tahunnya, maka semua anak yang 

sekolah di rantau kembali ke kampung halaman. Hal menarik 

ketika kembali ke Padang Panjang adalah mengenai rasa 

kebersamaan. Transportasi satu-satunya dari Nagari Cupak hanya 

bendi. Untuk menghemat biaya, ketika waktu libur datang Hasan 

Basri dan teman-temannya harus menyepakati kapan waktu 

kembali ke Padang Panjang. Hal ini diperlukan agar bisa bersama-

sama kembali untuk memesan atau menyewa bendi ke Kota Solok, 

karena jarak antara Nagari Cupak dari stasiun kereta api yang 

berada di Kota Solok cukup jauh sekitar 13 km.   

Biasanya rombongan anak-anak yang akan kembali sekolah 

beriringan lebih kurang 10 bendi yang membawa anak-anak dari 

kampung Cupak ke Kota Solok yaitu ke terminal kereta api untuk 

selanjutnya berangkat ke Padang Panjang. Jadi bisa dipastikan 

rombongan tersebut terdiri dari umur yang berbeda-beda dan 

Hasan Basri adalah anak yang paling kecil, jika dibandingkan 

dengan teman-temannya yang telah duduk di sekolah menengah 

atas. 

S 
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untuk ditempatkan di atas bangku sebagai tanda bagi penumpang 

lain bahwa kursi tersebut telah ada yang menduduki.47 

 

 
Gambar 9. Stasiun Kereta Api Solok 

Sumber: STIE Trianandra Jakarta 

 

Rasa kebersamaan dan peduli juga sudah dimiliki oleh Hasan 

Basri semenjak kecil. Setelah sampai di Kota Padang Panjang, 

maka dibutuhkan lagi bendi untuk mengantarkan Hasan Basri dan 

teman-temannya ke tempat kos masing-masing. Mereka memiliki 

tempat tinggal yang berbeda-beda seperti di Silaiang, Bukik 

Sulungan, Balai-balai Guguak Malintang, dll. (Sumber) Jumlah 

mereka cukup banyak dan semuanya memiliki tempat tinggal yang 

berbeda-beda dan tidak memungkinkan untuk menyewa bendi 

sendirian. Oleh sebab itu dilakukan pembagian kembali, bagi yang 

tempat tinggalnya memiliki arah yang sama maka secara bersama-

sama menyewa bendi. Hal ini dilakukan agar harga sewa lebih 

murah. 

                                                           
47 Wawancara dengan Hasan Basri pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017, jam 

20.24 WIB. 
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C yaitu ilmu sosial. Oleh karena itulah ia memilih Jurusan 

Ekonomi sebagai jurusan saat berkuliah di Univeritas Andalas 

pada tahun 1957. Saat SMA Hasan Basri sangat menyukai 

pelajaran ekonomi dan sejarah karena ia memiliki guru yang sangat 

hebat ketika menjelaskan peristiwa-peristiwa sejarah di depan 

kelas, guru pelajaran sejarah tersebut menjelaskan seolah-olah 

peristiwa tersebut dapat ia saksikan di depan matanya. Materi yang 

paling ia senangi dan masih ia ingat dengan baik sampai sekarang 

adalah, sejarah Revolusi Perancis yang terjadi di Eropa. Selain mata 

pelajaran ilmu sosial, Hasan Basri juga sangat baik dalam mata 

pelajaran kimia terbukti dengan nilainya yang mencapai angka 9 di 

dalam rapor, mendekati nilai tertinggi yaitu 10.  

 

C. Berlari Menyongsong Gelar 

esuatu yang menarik pada era 1950-an adalah bahwa 

pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar kepada 

pembangunan sekolah dan universitas. Hal ini dikarenakan 

banyaknya tentara pelajar yang kembali ke bangku sekolah. Untuk 

perkembangan universitas sendiri sampai tahun 1954, hanya ada 

dua universitas negeri di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada 

(UGM) dan Universitas Indonesia (UI). Oleh karena itu, para 

mahasiswa yang berasal dari daerah luar Jawa mendatangi Jakarta 

dan Yogyakarta. Pada tahun 1956, dua universitas lain juga dibuka, 

yaitu Universitas Hasanuddin di Makassar dan Universitas Andalas 

di Bukittinggi. Kedua universitas ini adalah universitas tertua di 

luar Jawa. Seperti Universitas Airlangga yang didirikan pada tahun 

1954 di Surabaya, kedua universitas ini juga merupakan 

penggabungan dari berbagai fakultas yang telah ada sebelumnya. 

(Sumber) 

Di Kota Padang, Fakultas Hukum telah ada sebelum 

universitas didirikan secara resmi. Fakultas ini pada awalnya 

berupa sebuah lembaga pendidikan swasta di bawah Yayasan 

S 
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Pasti dan Ilmu Alam (FIPIA) di Bukitinggi, Fakultas Hukum dan 

Pengetahuan Masyarakat (FHPM) di Padang, dan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di Batusangkar. (Sumber) 

Kesepakatan yang tercapai antara Yayasan Perguruan Tinggi 

Pancasila dan FEUI, telah berhasil membentuk sebuah program 

afiliasi. Disamping itu pihak yayasan telah setuju pula untuk 

menanggung seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan program 

afiliasi tersebut. Program afiliasi ini mencakup bidang yang cukup 

luas. Mulai dari pengiriman beberapa orang staf pengajar dari 

FEUI sampai kepada penyediaan tempat tinggal dan kebutuhan 

lainnya selama mereka tinggal di kota Padang. Tim afiliasi I tinggal 

dan mengajar selama sembilan bulan. Anggotanya terdiri dari 

Dwiono Chandradi, Gunawan A. Wardhana, Hisaar Siahaan, 

Kartono Gunawan, Samiadji Djajengwinarno, Sjofjan Jusuf, 

Warsono Wiharto, dan Marsudi Djojodipuro (Ketua). Selain dari 

Drs. Marsudi Djojodipuro, semua staf pengajar yang dikirim ke 

Padang pada saat tersebut masih berstatus asisten dan dalam 

proses penyelesaian skripsi.48 

Setelah Hasan Basri menyelesaikan pendidikan di SMA 

Ganesa Kota Padang pada tahun 1957, ia langsung melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi yaitu Fakultas Ekonomi 

Universitas Andalas dan berhasil lulus dalam ujian Persiapan C1 

pada tahun 1960, kemudian pada tahun 1963 Hasan Basri lulus 

ujian Sarjana Muda, dan menjadi Sarjana Lengkap pada tahun 1966 

pada usia 29 tahun. Penyelesaian pendidikan di perguruan tinggi 

membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan situasi politik 

Indonesia pada masa itu yang dikenal dengan masa pergolakan 

daerah. Pada awal tahun 1958, perkuliahan terhenti akibat 

pergolakan daerah (PRRI). Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 1959 

Yayasan Fakultas Ekonomi diserahkan kepada Pemerintah 

                                                           
48 http://fekon.unand.ac.id/profil/sejarah.html 
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Tuntutan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan dari 

pemerintah dan pimpinan AD, karena dianggap tidak rasional. 

Oleh karena itu, beberapa orang peserta reuni yang bertindak 

sebagai “delegasi dewan” menyampaikan hasil keputusan reuni 

kepada pimpinan nasional dan pemerintah di Jakarta. Delegasi 

tersebut terdiri dari Kolonel Dahlan Djambek, Abdul Halim, 

Dahlan Ibrahim, Sidi Bakarudin, dan Ali Lubis. Delegasi berhasil 

bertemu dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo sementara 

Presiden Soekarno menolak bertemu dengan mereka. Delegasi 

kembali tanpa membawa hasil yang konkrit. Pada tanggal 20 

Desember 1956, Ahmad Husein sebagai Ketua Dewan Banteng 

memutuskan untuk mengambil alih kekuasaan Pemerintah Daerah 

Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Muljohardjo dan 

menyatakan diri sebagai pelaksana pemerintah daerah.50 

Selama pergolakan PRRI, sebagian sivitas akademika 

Universitas Andalas, termasuk dari Sekolah Tinggi Ekonomi dan 

bukan Universitas Andalas secara institusional mulai terlibat dalam 

kegiatan PRRI, dampaknya tidak dapat dielakkan. Kegiatan 

perkuliahan di luar kota Padang terhenti sama sekali, sebagian 

tenaga pengajar Universitas Andalas mulai berperan selaku staf ahli 

dalam lingkungan PRRI. Sebaliknya, sebagian besar mahasiswa 

telah berada dalam medan pertempuran melawan pasukan ABRI. 

Sebagian besar Tim afiliasi FEUI memegang peranan penting 

dalam Dewan Banteng. Sjofjan Jusuf langsung ditugaskan untuk 

mendirikan sebuah bank kemudian berkembang menjadi Bank 

Pembangunan Daerah (BPD), Samiadji Djajengwinardo sebagai 

Kepala Urusan Perdagangan Luar Negeri, dan Dwiono Chandradi 

sebagai penasehat, Menteri Perdagangan Kabinet PRRI yang 

dijabat oleh Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo.51 

                                                           
50 Audrey Kahin, 2005, Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik 

Indonesia 1926–1998, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 272–280. 
51 Humas Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, (tanpa tahun), Sejarah 

Fakultas Ekonomi, diakses dari http://fekon.unand.ac.id/profil/sejarah.html pada 
tanggal 13 Desember 2017 pukul 21.15 Wib. 
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Pada tahun 1960, dua tahun pasca pergolakan daerah, 

pembenahan Universitas Andalas dimulai kembali, setelah hampir 

mendekati masa-masa kehancurannya. Pembenahan tidak hanya 

dibidang organisasi, kepemimpinan, kemahasiswaan, dan 

kepegawaian saja, tapi juga pembangunan fisik seperti gedung 

untuk perkantoran, perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, 

perumahan dosen, asrama mahasiswa, dan lain-lain. Pada tahun 

1961 Sekolah Tinggi Ekonomi akhirnya dinegerikan dan 

bergabung ke dalam Universitas Andalas menjadi Fakultas 

Ekonomi. (Sumber) 

Dalam situasi pergolakan tersebut perkuliahan tidak dapat 

dilakukan setiap hari. Selain itu jadwal perkuliahan juga tidak lancar 

karena dosen yang mengajar pun adalah dosen terbang dari Pulau 

Jawa yang tidak bisa datang setiap hari. Dosen terbang sudah ada 

semenjak tahun 1960-an. Hal ini dikarenakan dalam kurun waktu 

1950-an, setidaknya terdapat 25 universitas swasta yang secara 

resmi terdaftar pada Kementrian Pendidikan, Pengajaran, dan 

Kebudayaan Republik Indonesia. Sama halnya dengan universitas 

negeri, pesatnya pertumbuhan universitas swasta juga terjadi pada 

kurun waktu 1960-an hingga tahun 1980-an. Semakin banyak 

universitas swasta dan negeri yang dibuka, kebutuhan tenaga 

pengajar dan profesor yang tergabung ke dalam kelompok “dosen 

terbang” juga semakin besar.52 

Oleh sebab itu, saat tidak ada jadwal perkuliahan maka Hasan 

Basri mencari pekerjaan sampingan seperti menjual kupon minyak, 

kupon semen, dan mengawasi gudang milik keluarga yang 

berdagang cengkeh kepada orang Cina. Selain berdagang Hasan 

Basri juga mengajar di sekolah Taman Siswa, SMA I, dan PGAI. 

Sebelum mengajar di ketiga sekolah ini, Hasan Basri sudah 

memiliki pengalaman mengajar sebelumnya ketika ia SMP dan 

SMA.  

                                                           
52 Gusti Asnan dan Taufik Abdullah, 2012, Indonesia dalam Arus Sejarah, Jakarta: 

PT. Ichtiar Baru van Hoeve, hlm. 37–41. 
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etelah genap menginjak usia 20 tahun, tepatnya pada tahun 

1963 Hasan Basri melanjutkan pendidikan ke jenjang 

perkuliahan dengan mengambil konsentrasi keilmuan di bidang 

ekonomi. Hasan Basri memperoleh gelar Sarjana Muda Ekonomi 

dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (Unand) yang terletak 

di daerah Limau Manis Kota Padang yang berada jauh dari 

kampung halamannya di Cupak. Tiga tahun berikutnya Hasan 

Basri melanjutkan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi dari fakultas yang sama.  

Hasan Basri pada masa mudanya dikenal sebagai pemuda yang 

rajin, mandiri dan gigih berjuang untuk memperbaiki dirinya 

melalui pendidikan. Kegigihan dan kemandirian Hasan Basri sudah 

mulai terlihat saat ia menempuh pendidikan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), yakni di SMP Muhammadiyah Padang Panjang. 

Kondisi dan letak sekolah yang jauh dari kampung halaman di 

S 
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merantau. Merantau bagi pemuda dan pemudi Minangkabau 

dewasa ini lebih dominan digerakkan oleh motivasi melanjutkan 

studi dan menimba ilmu di negeri orang. Daerah tujuan merantau 

bagi generasi muda Minangkabau lebih banyak terkonsentrasi di 

daerah Jawa. Tujuan merantau pada umumnya adalah untuk 

melanjutkan sekolah di berbagai perguruan tinggi yang ada di Jawa. 

Hasan Basri pada masa usia sekolah telah hidup merantau 

guna mendalami pengetahuan di berbagai jenjang pendidikan. 

Selama mendalami pendidikan, Hasan Basri telah merasakan asam 

garam kehidupan dengan hidup jauh dari orang tua dan berupaya 

hidup mandiri demi mendalami pendidikan formal. Motivasi 

merantau sudah dimiliki oleh Hasan Basri semenjak usia belia 

ketika ia memilih melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah 

Pertama di Padang Panjang (Lihat Bab III). 

Drs. H. Hasan Basri mulai menapak karir di bidang 

pemerintahan setahun setelah beliau menamatkan pendidikan 

sarjana ekonomi di Universitas Andalas (Unand) pada tahun 1966. 

Di usia yang masih muda Hasan Basri sudah dipercaya oleh 

kaumnya untuk menyandang gelar kehormatan adat sebagai kepala 

suku (penghulu) dengan gelar „Datuak Majo Indo‟. Gelar penghulu 

di Minangkabau dalam istilah lain disebut juga dengan pimpinan 

adat atau pemimpin suku atau pemimin paruik (penghulu 

suku/penghulu paruik). Pemberian gelar penghulu bagi masyarakat 

Minangkabau tidak semata muncul atau diberikan begitu saja oleh 

anggota suku. Pemilihan penghulu berasal dari kebulatan mufakat 



MENAPAK KARIR         | 67 

naungan Depertemen Dalam Negeri (Depdagri). Beberapa jabatan 

di bidang pemerintahan yang pernah dijalankan oleh Hasan Basri, 

antara lain (1) Kepala Seksi pada Biro Keuangan Kantor Gubernur 

Sumatera Barat, (2) Kepala Biro Peralatan dan Perawatan Kantor 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, (3) Pejabat 

Wali Kota Kepala Daerah Tingkat II Solok, (4) Wali Kota Kepala 

Daerah Tingkat II Solok, (5) Bupati Kepala Daerah Tingkat II 

Solok, (6) Pembantu Gubernur Sumatera Barat Wilayah I, (7) 

Pembantu Gubernur Sumatera Barat Wilayah III, dan (8) Pejabat 

Wali Kota Kepala Daerah Tingkat II Bukittinggi. Sederetan 

jabatan ini telah dijalankan Hasan Basri sepanjang perjalanan 

karirnya sampai di akhir masa pensiunnya yang tak pernah 

terputus. Berbagai pengalaman dan suka duka dalam meniti karir 

tentu tidak akan lupa dalam ingatannya. 

Jabatan pertama yang diemban Hasan Basri di pemerintahan 

adalah sebagai Kepala Seksi Pembiayaan dan Anggaran pada Biro 

Keuangan di Kantor Gubernur Sumatera Barat. Jabatan ini mulai 

ia jalankan semenjak 23 Februari 1967 sampai dengan 1 Januari 

1968. Tiga tahun berikutnya (1 Januari 1968 s.d 16 Desember 

1970), Hasan Basri menduduki jabatan sebagai Kepala Biro 

Peralatan dan Perawatan Kantor Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Sumatera Barat.  

Bersamaan pada saat menjabat sebagai Kepala Biro Peralatan 

dan Perawatan Kantor Gubernur Kepala Dati I Sumatera Barat di 

tahun 1968, Hasan Basri diberi gala (gelar) Sutan Marajo. Gala ini 

merupakan gala nan mudo sebagai penanda garis keturunan kaum 

Minangkabau. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa “ketek 
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Pemerintah Republik Indonesia daerah Sumatera Barat menamai 

satuan daerah administratifnya dengan sebutan “luhak”. Ketentuan 

ini terdapat dalam besluit Republik Indonesia tertanggal 8 Oktober 

1945. Berdasarkan besluit ini, pembagian daerah keresidenan 

Sumatera Barat dibagi ke dalam delapan luhak, yakni: 1) Luhak 

Padang ibukota Padang, 2) Luhak Painan ibukota Painan, 3) Luhak 

Kerinci-Indrapura ibukota Sungai Penuh, 4) Luhak Tanah Datar 

ibukota Batusangkar, 5) Luhak Agam ibukota Bukittinggi, 6) 

Luhak Lima Puluh Kota ibukota Payakumbuh, 7) Luhak Solok 

ibukota Solok, dan 8) Luhak Kecil Talu ibu kota Talu.57 Lima 

tahun setelah kemerdekaan, Solok menjadi daerah yang berdiri 

sendiri dengan nama Luhak Solok. Sebenarnya nama Solok telah 

muncul sebagai unit administrasi setingkat kabupaten, yakni 

Afdeeling Solok sejak 9 April 1913 pada masa pemerintahan 

Kolonial Belanda.58 Sampai sekarang nama Solok tetap digunakan 

sebagai bagian wilayah administratif di bawah provinsi. 

Perpu (Peraturan Perundangan) No. 4/1950 mengatur 

tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Tengah. Dalam 

peraturan ini pembagian wilayah administratif tidak tegas. Oleh 

karena itu, berdasarkan instruksi Gubernur Militer Sumatera Barat 

No. 10/1948, Kabupaten Solok tetap berdiri sendiri. Semenjak 

keluarnya UU No. 12/1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Setingkat Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi 

Sumatera Tengah, pada masa ini pemerintahan Kabupaten Solok 

disempurnakan. Pada masa awal ini, Kabupaten Solok terdiri dari 

                                                           
57 Gusti Asnan, 2006, Pemerintahan Sumatera Barat: dari VOC hingga Reformasi, 

Yogyakarta: Citra Pustaka, hlm. 85. 
58 Wikipedia, Kabupaten Solok 
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kepadanya selaku pimpinan daerah sebagai wali kota. Pendekatan 

ini mampu dilakukan dengan baik oleh Hasan Basri dan juga telah 

teruji dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan sambutan dan 

dukungan yang positif dari masyarakat Solok sehingga kebijakan 

dan program kerja yang ia rancang dapat dilaksanakan dengan 

baik. 

Fakta-fakta yang bisa menunjukkan kepiawaian Hasan Basri 

dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat Solok. Berbagai 

rancangan program kerja, baik yang telah diprogramkan oleh 

pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah umumnya 

dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang 

membanggakan. Hal ini bisa dilihat dari kesediaan dan kerelaan 

masyarakat Solok untuk mau berkorban dengan cara menyerahkan 

tanah hak milik untuk dijadikan sebagai lahan pembangunan fisik. 

Penyerahan tanah ini dilakukan melalui proses mufakat antara 

Niniak Mamak Nan Balimo dengan Hasan Basri selaku Wali Kota 

Madya Solok agar digunakan untuk keperluan pembangunan 

daerah Solok dengan luas tanah 240 ha yang disumbangkan secara 

gratis. Beberapa pembangunan fisik yang dijalankan Hasan Basri, 

seperti membuka jalan untuk menghubungkan berbagai daerah, 

membangun perkantoran, sekolah-sekolah, puskesmas, saluran 

irigasi dan pembangunan fisik lainnya.  

Dukungan masyarakat yang luar biasa juga Hasan Basri 

rasakan pada saat menjabat sebagai wali kota. Juga saat ia berupaya 

meningkatkan pembangunan fisik untuk kemaslahatan masyarakat 

Solok. Partisipasi masyarakat dapat dirasakan hingga ke pelosok, 

terutama untuk program pembukaan jalan. Agar antar kawasan 
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(calo). Hasan Basri berupaya terjun langsung ke masyarakat dan 

bermusyawarah dengan Niniak Mamak atau tokoh dan pemuka 

masyarakat Solok. 

Prinsip yang dipegang oleh Hasan Basri dalam menggerakkan 

kepedulian masyarakat untuk pembangunan Solok adalah 

menunjukkan „transparansi‟ terutama berkenaan dengan kondisi 

real dan kebutuhan masyarakat Solok. Dengan menerapkan prinsip 

keterbukaan, perjalanan karir Hasan Basri menurut penilaian 

kolega tergolong mulus. Hal ini terlihat dari kepiawaiannya dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang ia emban 

selama meniti karir. Hasan Basri dikenal sebagai sosok yang 

kharismatik, bersahaja dan memiliki seni kepemimpinan yang 

lembut.  

Ada beberapa hal yang dapat diamati dalam melihat 

kepemimpinan seseorang. Paling tidak ada dua faktor yang bisa 

dicermati, yakni faktor dari dalam diri pemimpin dan faktor dari 

luar diri pemimpin (faktor internal dan faktor eksternal). Faktor 

internal, antara lain berkenaan dengan kemampuan atau 

kecakapan, tanggung jawab, dan kinerja, sedangkan faktor 

eksternal bisa dilihat dari pengaruh, pengikut dan perubahan yang 

terjadi atau yang bisa dibuktikan. 

Berbicara mengenai perjalanan karir Hasan Basri selama 

menjabat sebagai wali kota dan sebagai Bupati Solok tidak bisa 

dilepaskan dari sifat kepemimpinannya. Hasan Basri bagi sebagian 

orang, terutama oleh para bawahan atau para pegawai yang bekerja 

selama beliau memegang jabatan adalah sosok atau figur pemimpin 

yang penuh perhatian. Hasan Basri memberikan perlakuan yang 

yang sama kepada para bawahannya. Hasan Basri tidak membeda-
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A. Memulai Langkah di DPRD-GR 

umatera Barat pada awalnya tergabung ke dalam Sumatera 

Tengah. Pada tahun 1958 dikeluarkan UU Darurat No. 

17/1957 tentang pemecahan Provinsi Sumatera Tengah menjadi 

tiga provinsi, yaitu Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Berdasarkan 

UU Darurat tersebut, maka Sumatera Barat menjadi sebuah 

provinsi tersendiri. Namun dalam eksekusi UU Darurat No. 

17/1957 terjadi kemoloran–hampir sepuluh bulan–, hal itu 

disebabkan karena situasi pada saat itu yang masih dalam suasana 

perang (baca kasus PRRI), sehingga tidak kondusif untuk 

pembentukan provinsi baru. Sumatera Barat baru secara resmi 

menjadi sebuah provinsi setelah dikeluarkannya Kepres No. 

363/M/1958 tertanggal 10 Mei 1958 dengan nama Kordinator 

Pemerintah Sipil Sumatera Barat.61 

Selain memberikan ruang untuk pembentukan lembaga 

eksekutif, UU Darurat No. 17/1957 juga memberikan ruang untuk 

dibentuknya lembaga legislatif yaitu DPRD, serta juga menentukan 

jumlah anggota legislatifnya, yaitu 30 orang. Namun hal ini hanya 

bertahan selama satu tahun. Perubahan sistem pemerintahan dari 

Demokrasi Liberal Ke Demokrasi Terpimpin melalui Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959, juga berdampak terhadap lembaga legislatif. 

Berdasarkan Penpres No. 5/1960 tentang DPRD kemudian 

diganti menjadi DPRD-GR (DPRD-Gotong Royong). Komposisi 

anggota DPRD-GR Tingkat I Sumatera Barat terdiri dari 14 orang 

wakil partai politik dan 14 orang wakil Golongan Karya.62 

                                                           
61 Gusti Asnan, 2006, Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi, 

Yogyakarta: Citra Pustaka, hlm. 178. 
62 Ibid, hlm. 205–208. 
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tersebut Hasan Basri diminta menghadap gubernur. Ia kemudian 

berangkat bersama Chaidir A. Latif S.H.–juga berasal dari Solok–

yang merupakan anggota DPRD Kota Padang yang juga menjabat 

sebagai Kepala PJKA Sumatera Barat. 

Ketika menghadap gubernur, Hasan Basri dan Chaidir A. 

Latif S.H. diminta merekomendasikan orang yang berasal dari 

Solok–khususnya yang berasal dari Cupak–untuk mengisi jabatan 

Bupati Solok. Namun ia tidak merekomendasikan orang Cupak–

karena pada waktu itu Hasan Basri tidak menemukan orang Cupak 

yang pas untuk di posisi itu–, melainkan ia merekomendasikan 

Bernawi Datuak Rajo Nan Gadang S.H. yang berasal dari Talang. 

Bernawi Datuak Rajo Nan Gadang pada waktu itu juga sebagai 

salah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas. 

Calon yang direkomendasikan kedua adalah Mayor Drs. Zaqlul St 

Kebesaran–Anggota DPRD-GR Tk I Sumatera Selatan di 

Palembang. Kedua calon yang diajukan oleh Hasan Basri dan 

Chaidir A. Latif S.H. tersebut, nantinya akan bertarung dengan 

calon petahana yaitu Pj. Bupati Solok Asgani Marasutan yang 

didukung oleh PKI dan Partindo. 

Di antara ketiga calon tersebut, Asgani Marasutan mendapat 

dukungan paling banyak dari anggota DPRD-GR, yang kemudian 

diajukan sebagai rekomendasi oleh PKI dan Partindo pada 

gubernur Kaharudin Datuak Rangkayo Basa untuk menjadi Bupati 

Solok. Namun manuver PKI ini kemudian bocor. Untuk 

mengantisipasi agar calon dari PKI dan Partindo ini jangan sampai 

diterima sebagai bupati, maka kubu Hasan Basri dan Chaidir A. 

Latif S.H. mengarahkan dukungan pada Mayor Drs. Zaqlul St 

Kebesaran. Pengalihan dukungan ini bukan tanpa petimbangan. 
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Biro Keuangan Provinsi Sumatera Barat. Tepatnya pada tanggal 1 

Januari 1967. 

Sebelum pulang dari Jakarta menuju tanah kelahirannya di 

Solok, Hasan Basri terlebih dahulu menyelesaikan status 

kepegawaian dan kepangatannya untuk diangkat menjadi Pegawai 

Negeri Sipil. Setelah menghadap kepada Gubernur Sumatera Barat 

Harus Zain, beliau mengatakan bahwa wakil kepala bagian 

keuangan masih terbuka dan Hasan Basri diangkat menjadi kepala 

biro keuangan, sedangkan untuk kepala bagian kepegawaian dirasa 

posisinya agak lemah. Oleh karena itu, Hasan Basri ditunjuk 

sebagai kepala bagian keuangan. Itulah segelintir perjalanan dan 

peran yang dimainkan oleh Hasan Basri sebagai seorang anggota 

DPRD-GR sekaligus merangkap sebagai mahasiswa jurusan 

ekonomi di kampus Universitas Andalas Padang. 

 

B. Memasuki Dunia Birokrasi 

ada tanggal 23 Januari 1967 Hasan Basri ditunjuk menjadi 

Kepala Bidang Pembiayaan dan Anggaran pada Biro 

Keuangan Dati I Provinsi Sumatera Barat oleh Gubernur Harun 

Zain. Posisi ini merupakan pekerjaan sementara, karena 

penunjukkan Hasan Basri hanya sebagai pengganti. Namun 

kemudian terjadi peningkatan posisi dari posisi sebagai Seksi 

Pembiayaan dan Seksi Anggaran pada Biro Keuangan Dati I 

Provinsi Sumatera Barat ke posisi Kepala Pembiayaan dan Seksi 

Anggaran pada Biro Keuangan Dati I Provinsi Sumatera Barat. Di 

sini ia memanfaatkan basic keilmuannya sebagai seorang sarjana 

penuh ilmu ekonomi. Masa jabatannya di bagian keuangan 

P 
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Totalitas kerja menjadi ciri khas Hasan Basri disetiap jabatan 

yang diamanahkan padanya. Walaupun terkadang masa jabatannya 

begitu singkat maupun seringnya pada posisi rangkap jabatan. Ia 

selalu memberikan totalitas kerja terbaiknya dan berusaha untuk 

melakukan gebrakan-gebrakan positif di setiap lembaga tempat ia 

bertugas. Hasan Basri selalu berupaya mengutamakan pendekatan-

pendekatan persuasif dan menjalin hubungan baik di lingkungan 

kerjanya. Ini kemudian menjadi keunggulannya dalam menjalani 

karir sebagai birokrat. Hal ini jugalah yang membuat karirnya di 

birokrasi berjalan mulus seperti tanpa ada hambatan. Ketika 

datang masa habis jabatan, ia hampir selalu disambut oleh jabatan 

baru yang lebih tinggi, bahkan terkadang juga rangkap jabatan. 

 

C. Dari Pj Wali Kota Solok hingga Menjadi Wali Kota Solok 

Pertama (1970–1975) 

trategi pencapaian tujuan bersama suatu organisasi dan 

kepemimpinan organisasi sangat berperan penting dan 

menentukan jalannya organisasi untuk mewujudkan tujuan 

bersama. Keberhasilan Hasan Basri dalam menjalankan roda 

pemerintahan sebagai Wali Kota Solok tentu juga tidak terlepas 

dari strategi yang ia jalankan. Apalagi jabatan wali kota sebagai 

jabatan pimpinan kepala Dati II dalam sistem pemerintahan di 

Indonesia memiliki wilayah pemerintahan yang cukup luas. Hal itu 

bukan hanya sekedar menyangkut tata kelola pemerintahan di 

daerah tetapi juga berkaitan dengan tata kelola pemerintahan pusat 

sebagai sebuah sistem. Salah satu strategi yang dijalankan oleh 

Hasan Basri dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai Wali 

Kota Solok adalah menerapkan prinsip kepemipinan yang jelas 

S 
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Madya Solok dan Kota Madya Payakumbuh.64 Hasan Basri 

menjadi Wali Kota Madya Solok selama satu periode mulai dari 16 

Desember 1970 sampai dengan 5 Juli 1975. Masa jabatan beliau 

sebagai wali kota madya berlangsung selama empat tahun delapan 

bulan.65 Selama kurun waktu lima tahun 1970 s.d 1975 Hasan Basri 

menduduki jabatan sebagai Pj. Wako KDH TK-II Solok semenjak 

16 Desember 1970 s.d 18 Juni 1973 dengan SK Mendagri dan 

semenjak 18 Juni 1973 s.d 5 Juli 1975 tanggal 24 Februari 1972 

No. Pemda 7/3/41-71 sebagai kepala daerah (KDH) TK-II Solok.  

Dalam menjankan karir sebagai kepala pemerintahan di kota 

madya Solok, Hasan Basri sebagai putra daerah Solok dapat 

menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini didukung oleh latar 

belakangnya sebagai putra kelahiran Solok. Kemudahan ini tentu 

dirasakan dalam merealisasikan berbagai kebijakan untuk kemajuan 

daerah Solok. Sebagai putra asli daerah Solok (Cupak), Hasan Basri 

tentu sangat terbantu dalam merancang dan menjalankan berbagai 

kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan pengembangan 

daerah Solok.  

Hasan Basri dengan sendirinya mempunyai wawasan yang 

luas mengenai kondisi daerah Solok secara geografis dan potensi 

pembangunan yang strategis bagi daerah Solok. Secara geografis, 

Hasan Basri mengetahui berbagai daerah yang potensial untuk 

dikembangkan lebih lanjut sehingga tidak sulit untuk memetakan 

konsentrasi pembangunan dan pengembangan berbagai kawasan 

di daerah Solok. Di samping itu, hal lain yang tidak bisa diabaikan 

adalah pengetahuan Hasan Basri mengenai kondisi masyarakat dari 

                                                           
64 Gusti Asnan, 2006, Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi, 

Yogyakarta: Citra Pustaka, hlm. 141–142. 
65 CV Hasan Basri, Bukittinggi Maret 1997. Koleksi Dokumen Pribadi Hasan 

Basri. 
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ini, ia dapat dengan mudah menjalankan roda pemerintahan pada 

Dati II di Kota Solok. Ada tiga unsur yang sudah melekat dalam 

diri Hasan Basri dalam menjalankan pemerintahan di Kota solok 

dan ini sejalan dengan sistem pemerintahan atau sistem 

kepemimpinan nagari yang dianut oleh masyarakat Minangkabau 

yang dikenal dengan istilah Tungku Tigo Sajarangan,66 yakni niniak 

mamak, alim ulama dan cadiak pandai.  

Dalam diri Hasan Basri sendiri sudah terpendam kompetensi 

unsur-unsur kepemimpinan Tungku Tigo Sajarangan (niniak mamak, 

alim ulama dan cadiak pandai). Unsur kepemimpinan di bidang adat 

(niniak mamak) sudah ada dalam diri Hasan Basri. Semenjak kecil 

Hasan Basri telah belajar pidato adat dan bahkan setelah menapak 

karir di bidang pemerintahan sebagai Wali Kota Solok, ia sendiri 

merupakan seorang penghulu di kaumnya dan tentunya sudah 

tidak diragukan lagi penguasaan dan wawasannya mengenai adat 

istiadat di Minangkabau, dan adat istiadat daerah Solok khususnya. 

Kompetensi agama (alim ulama) juga sudah mengalir dalam 

darahnya sebagai generasi Minangkabau yang sejak kecil (semenjak 

SD) sudah dilatih mengaji di surau untuk mendalami agama. 

Sementara kompetensi sebagai orang yang yang cerdik pandai 

(cadian pandai) tentu sudah jelas ia miliki karena beliau adalah 

seorang terpelajar, tamatan sarjana ekonomi Unand dan aktivis 

mahasiswa. 

Selama menjadi Kepala Dati II Kota Madya Solok, Hasan 

Basri mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan untuk menunjang 

karir dan jabatannya sebagai Wali Kota Solok. Selama menjabat 

menjadi Wali Kota Solok Hasan Basri pernah mengikuti kursus 

                                                           
66 Siti Fatimah, 2011, Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Minangkabau 

pada Masa Pendudukan Jepang, Tingkap, VII (1) 75–88, hlm. 75 
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enjadi kepala pemerintahan pada masa Orde Baru adalah 

memasrahkan diri pada masa setelahnya (baca: reformasi) 

akan stigma yang dipandang sebagai kaki tangannya pemerintah 

pusat yang lebih dominan. Dalam pengertian dangkal, kewenangan 

memiliki arti seseorang yang mendapatkan kekuasaan mutlak 

dalam hirarki pemerintahan untuk melaksanakan program pusat 

dalam mencapai kesjahteraan masyarakat. Kekuasaan tersebut bisa 

didapatkan dengan cara yang sah, lalu kekuasaan tersebut erat 

dipegang dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, dalam 

menjalankan program nasional daerah kekuasaan pusat lebih 

dominan dari daerah sehingga faktor-faktor yang ditunjukkan 

untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan lebih cepat 

digunakan faktor hak-hak otoritas demokrasi.67  

                                                           
67 Jules Archer, 2017, Kisah Para Diktator, Biografi Para Penguasa Fasis, Komunis, 

Despotis dan Tiran, Yogyakarta: Narasi, hlm 15. 
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A. Periode Awal sebagai Bupati Kabupaten Solok 

erdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri No. 

Pem.7/7/ 25-62, terhitung mulai hari Rabu tanggal 11 Juni 

1975, Hasan Basri diberhentikan dengan hormat dari jabatannya 

sebagai Wali Kota Solok. Pada hari yang sama pula, Berdasarkan 

Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri No. Pem.7/7/23-61, 

menyatakan bahwa Hasan Basri diangkat sebagai Kepala Daerah 

Tingkat II Solok. Surat tersebut menjadi titik pijak bahwa Hasan 

Basri secara resmi menyandang gelar “Bupati” di Kabupaten Solok 

menggantikan Kol. H.M. Zaglul Sutan Kabasaran yang walaupun 

baru dalam jabatan, namun tidak menggoyahkan langkah sang 

Bupati karena sudah memiliki pengalaman politik yang panjang 

sejak masa menjadi Mahasiswa. Beliau beberapa kali merangkap 

beberapa jabatan sekaligus menjadi bukti bahwa politik merupakan 

hal yang sudah biasa dijalani.  

Namun dalam masa penunjukkan tersebut, kala di dalam 

ruangan Gubernur Harun Zein69 dan beberapa pejabat lainnya 

termasuk dari pihak militer, bukan berarti ketakutan tidak terasa 

selama proses tersebut. Beberapa dialog yang terjadi adalah 

meyakinkan Hasan Basri agar setuju dirinya diangkat sebagai 

Bupati Kabupaten Solok. Dalam keraguan yang masih saja 

menyelimutinya, Gubernur Harun Zein menyampaikan kepada 

Hasan Basri bahwa “Bibit padi yang sudah disemai dan mulai 

tumbuh, harus disebar ke tanah yang lain, agar pertumbuhannya 

bisa semakin baik dengan buah yang banyak”.70 Tentu saja itu 

                                                           
69 Harun Zein adalah Gubernur Sumatera Barat yang menjabat pada periode 

pertama kepemimpinan Hasan Basri (tahun 1975–1980) sebagai bupati Kabupaten 
Solok. Harun Zein pada masa itu menjadi gubernur pada periode kedua (1971–1976). 
Namun jabatan diperpanjang sebagai Pjs. Gubernur sampai bulan Oktober 1977 
karena harus merampungkan program Pemilihan Umum. Lebih jauh, lihat Abrar 
Yusra, 1997, Tokoh yang Berhati Rakyat: Biografi Harun Zein, Jakarta: Yayasan Gebu 
Minang, hlm. 266. 

70 Ucapan yang bernada keraguan dilontarkan Hasan Basri karena tidak 
menyangka bahwa begitu saja ditunjuk sebagai Bupati. Padahal Hasan Basri masih 
berstatus Wali Kota Solok masa itu. Ucapan tersebut memiliki makna bahwa, menjadi 
wali kota saja itu sudah lebih baik. Pertimbangannya, jika ia menjadi bupati dan itu 

B 
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Menjadi seorang pemimpin pada saat kondisi infrastruktur 

dan fasilitas yang masih terbatas tentu bukanlah hal yang mudah. 

Hal ini memerlukan kerja keras dan semangat yang tinggi. Kerja 

keras yang telah dilakukan oleh Hasan Basri selama menjabat 

sebagai Bupati Solok selama dua kali periode (1975–1985) seolah-

olah mematahkan teori bahwa untuk membangun suatu daerah 

tidak selalu harus bergantung kepada keuangan yang memadai. 

Tetapi kerja sama yang baik antara pimpinan daerah dan 

masyarakat telah mampu mencapai perubahan yang signifikan. 

Dalam Manaruko73, langkah awal yang dilakukan adalah 

mendekati masyarakat. Ini merupakan salah satu kunci 

keberhasilan Hasan Basri ketika menjabat sebagai Bupati Solok. 

Dengan mendekati masyarakat terutama dengan para para Ninik 

Mamak74, setiap kebijakan yang beliau keluarkan mendapatkan 

sambutan dan dukungan penuh dari masyarakat. Kedekatan beliau 

dengan masyarakat terlihat pada saat terjadi peristiwa gajah 

mengamuk di Solok Selatan. Hasan Basri turun langsung ke 

rumah-rumah masyarakat pada malam hari untuk menenangkan 

masyarakat dari kekhawatiran tersebut. Begitu merakyatnya Hasan 

Basri pada saat itu meskipun kepemimpinannya berada pada masa 

Orde Baru yang begitu terkenal dengan gaya kepemimpinan yang 

otoriter. Selain mendekati masyarakat, yang menjadi kunci 

keberhasilan pada masa pemerintahan Hasan Basri adalah 

kedekatannya dengan orang-orang “atas” seperti dengan beberapa 

menteri. Sehingga setiap proyek yang diajukan dengan mudah 

diterima. 

                                                           
73 Manaruko artinya merintis, atau membuka jalan agar bisa dilalui orang banyak. 

Dalam hal ini, Hasan Basri dianggap sebagai orang yang manaruko banyak hal yang 
berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Solok. 

74 Ninik mamak adalah suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang 
penghulu yang berasal dari berbagai kaum atau klan yang ada dalam suku-suku di 
Minangkabau. Laembaga ini diisi oleh pemimpin-pemimpin dari beberapa keluarga 
besar atau kaum atau klan yang disebut penghulu, dumana kepemimpinannya 
diwariskan secara turun temurun sesuai adat matrilinela Minangkabau. Lebih jauh 
lihat id.wikipedia.org/wiki/Ninik_Mamak 
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Dalam kisahnya, Hasan Basri membawa Menteri PU, Ir. 

Sutami, berkunjung ke daerah Muara Labuh untuk melakukan 

kunjungan. Namun di dalam perjalanan, akibat jalan yang rusak, 

maka guyonan dilemparkan oleh Menteri PU bahwa akibat jalan 

yang sedemikian rusak kondisinya, menyebabkan posisi duduk 

menjadi kurang sopan. Akhirnya dibuatlah proyek untuk 

pembangunan jalan tersebut menjadi proyek “Sopan” yang 

pembangunannya dimulai pada tahun 1976.76 

Dana yang berasal dari pusat, dengan diplomasi yang 

dilakukan oleh Hasan Basri langsung ke pusat untuk memperbaiki 

jalan tersebut turun ke daerah. Proyek jalan tersebut dinamai 

“Sopan”. Guyonan tersebut rupanya benar-benar dipakai dan 

menjadi nama proyek. Proyek tersebut juga membuka jalan yang 

menghubungkan Solok ke Kerinci masa itu. Proyek tersebut juga 

dijadikan kegiatan politis untuk memenangkan Golkar dalam 

pemilu berikutnya pada tahun 1977.77 

Kebahagiaan tentu saja dirasakan masyarakat masa itu. 

Perjalanan dari ibukota Kabupaten Solok ke Muara Labuh menjadi 

lebih mudah dan hemat waktu. Selain itu, kenyamanan dalam 

perjalanan tentu saja sangat terasa setelah adanya perbaikan jalan 

yang sudah dilakukan. Bahkan, proyek “Sopan” tersebut 

menjangkau daerah perbatasan hingga ke Kabupaten Kerinci. Ini 

tentu saja mempermudah pula untuk masyarakat Kabupaten Solok 

mengunjungi Kerinci ataupun sebaliknya. 

Kebanggaan yang sangat terasa dari kedatangan Menteri PU 

tersebut bukan hanya berasal dari Hasan Basri secara pribadi, 

namun juga untuk masyarakat Kabupaten Solok khususnya. 

Karena mendatangkan seorang menteri bukanlah hal yang mudah, 

                                                           
76 Wawancara dengan Hasan Basri, Padang, 1 Desember 2017 jam 18.22 WIB. 
77 Politik yang dimaksud adalah politik pada tingkat nasional yang akan 

dilaksanakan pada tahun 1977. Lebih jauh lihat Peter Kasenda, 2013, Soeharto: 
Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun?, Jakarta: Kompas, hlm. 
11. 
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B. Langkah Membangun Kawasan 

idaklah mudah untuk membangun sebuah kawasan, perlu 

perjuangan yang kuat dan pantang menyerah, termasuk yang 

terpenting kemahiran dalam berhubungan dengan berbagai pihak, 

baik dalam berhubungan dengan pihak “atas” maupun dengan 

pihak-pihak yang ada di “bawah”. Sebagai seorang politikus yang 

telah memiliki segudang pengalaman, tentu kemahiran dalam 

berhubungan dengan berbagai pihak tidak diragukan lagi. 

Keberhasilan mendapatkan berbagai proyek pembangunan 

merupakan salah satu bukti kemahiran beliau berhubungan dengan 

pihak atas. Negosiasi adalah senjata utama yang paling ampuh 

untuk digunakan. 

Semasa menjabat sebagai bupati Kabupaten Solok, Hasan 

Basri banyak melakukan pendekatan dengan pihak atas seperti 

Menteri PU pada saat itu, Ir. Soetami. Dengan adanya kedekatan 

tersebut, setiap proyek yang beliau usulkan selalu berhasil. 

Kedekatan ini terlihat jelas ketika beliau berhasil membawa Ir. 

Soetami berkunjung langsung ke Kabupaten Solok dalam sebuah 

peninjauan rencana pembangunan proyek jalan yang disebut 

dengan proyek “Sopan”. Proyek “Sopan” merupakan salah satu 

bentuk langkah Hasan Basri dalam membangun sebuah kawasan. 

Dalam membangun kawasan Hasan Basri sangat memperhatikan 

apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Langkah awal 

yang dilakukan adalah membangun sarana dan prasarana. Salah 

satu prasarana yang dibangun adalah irigasi untuk pengairan 

sawah.  

Dari bidang pendidikan pun tak luput pula dari perhatian 

Hasan Basri. Tak dapat dipungkiri bahwa pendidikan merupakan 

hal yang penting dalam memajukan suatu daerah. Maju atau 

tidaknya suatu daerah akan ditentukan oleh kualitas pendidikannya. 

SMP Negeri 4 Gunung Talang saat ini merupakan salah satu bukti 

kepedulian Hasan Basri terhadap pendidikan. Beberapa 

T 
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jaraknya yang tidak terlalu jauh dari pusat kota yakni hanya 

berjarak 5 Km. Bak gayung bersambut, penunjukan lokasi kantor 

bupati di Koto Baru disambut dengan antusias oleh Ninik Mamak 

setempat.80  

Keberhasilan Hasan Basri mendapatkan proyek 

pembangunan kantor bupati tersebut tidak terlepas dari 

pengalaman sewaktu beliau menjabat sebagai Wali Kota Solok 

ketika beliau berhasil membangun Kantor Wali Kota Solok.81 

Sehingga tidak sulit lagi bagi beliau untuk mendapatkan 

kesempatan itu sekali lagi. Selain pengalaman sebagai Wali Kota 

Solok, Hasan Basri juga pernah menjabat sebagai kepala biro 

perlengkapan di Kantor Gubernur yang secara tidak langsung juga 

memudahkan proses pembangunan proyek kantor bupati tersebut. 

Namun seiring dengan perkembangan zaman, beberapa 

faktor seperti terbatasnya lahan perkantoran, karena disekitarnya 

lahan persawahan masyarakat yang sayang jika terkena imbas 

pengembangan kantor bupati, maka kantor bupati yang ada di 

Koto Baru kini dialihkan sebagai kampus II UMMY Solok. 

 

C. Penekanan Kebijakan Pemberdayaan 

alam pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA) maupun 

Sumber Daya Manusia (SDM), beberapa hal yang perlu 

dilihat dan didalami terlebih dahulu sebelum beberapa kebijakan 

akan dilaksanakan. Maka yang terrekam oleh Hasan Basri pada 

waktu itu adalah infrastruktur atau sarana prasarana Kabupaten 

                                                           
80 Wawancara dengan Hasan Basri, Padang, 1 Desember 2017 jam 18.22 WIB 
81 Sebelumnya, Hasan Basri berhasil memperjuangkan pembangunan Kantor 

Wali Kota Solok pada tahun 1972 dengan beberapa negosiasi yang dilakukan dengan 
cara bertemu langsung dengan dinas PU dari pusat. Dalam pembangunan itu, ada 
beberapa fitnah yang diterima oleh Hasan Basri, karena dianggap mengambil jatah 
pembangunan kantor camat dengan pengalihan dana ke pembangunan kantor wali 
kota tersebut. Lebih jelas, lihat wawancara suara 21 dengan Hasan Basri, Cupak, 28 
Oktober 2017 jam 21.05 WIB 

D 
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Dagri semenjak beliau menjadi Kepala Perlengkapan Kantor 

Gubernur Solok pada masa itu. 

Urusan dalam pembengunan kantor tersebut tidak ditemui 

masalah yang begitu berarti untuk Hasan Basri. Pengalaman beliau 

sebagai wali kota yang kantornya juga diperjuangkan pengadaannya 

oleh beliau, menjadi tidak masalah jika urusan tersebut dilakukan 

kembali. Selain itu, Hasan Basri juga merupakan bekas kepala 

perlengkapan di kantor gubernur, yang juga ikut membantu dalam 

proses memuluskan komunikasi dan negosiasi dalam upaya 

pembangunan kantor bupati. 

 
Gambar 14. Bekas Kantor Bupati Solok di Koto Baru 

Sumber : Pemerintah Kabupaten Solok. Bunga Rampai Satu Abad Kabupaten Solok. Bandung: 
Bandung Sains & Teknologi 

 
 

Kantor Bupati Kabupaten Solok sebelumnya berada di Kota 

Solok. Namun dipindahkan ke Koto Baru karena beberapa alasan. 

Yang pertama, daerah sebelumnya yang terletak di Kota Solok 

sering dilanda banjir. Sehingga jika saat banjir datang, urusan 

administratif untuk Kabupaten Solok menjadi tersendat. Yang 

kedua, harga tanah yang lebih murah dibandingkan di sekitar Kota 

Solok. Dan alasan terakhir yang paling penting, jika kantor bupati 
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Mamak suatu nagari (nagari tidak disebut) yang tanahnya berimbas 

akibat pembangunan yang akan dikerjakan. Namun Hasan Basri 

tidak kehilangan akal. Ia menanyakan langsung kepada para Ninik 

Mamak di Nagari bersangkutan tentang keadaan pertanahan yang 

akan dipakai untuk pengerjaan proyek tersebut. Rupanya, semua 

sudah selesai dan sepakat, namun perwakilan Ninik Mamak yang 

“mengaku” inilah yang bertingkah. Akhirnya masalah tersebut bisa 

diselesaikan dengan damai oleh Ninik Mamak Nagari tersebut. 

Hasan Basri pernah menjadi Wakil Ketua Ikatan Sarajana 

Ekonomi wilayah Sumatera Barat pada tahun 1979. Beliau tetap 

aktif dalam kegiatan tersebut termasuk menghadiri pertemuan-

pertemuan yang dilaksanakan. Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi 

tersebut adalah Drs. Dastian Kamaluddin. Namun karena Hasan 

Basri saat itu menjabat sebagai bupati, ia tidak bisa selalu hadir 

dalam setiap kegiatan. Namun Hasan Basri rutin untuk memberi 

bantuan dana pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.  

Meskipun Hasan Basri hanya menjadi wakil ketua dalam 

Ikatan Sarjana Ekonomi tersebut, Hasan Basri lebih aktif 

dibandingkan ketua itu sendiri. Bahkan Hasan Basri dipilih sebagai 

koordinator Ikatan Sarjana Ekonomi untuk wilayah Sumatera. 

Seminar-seminar nasional dan internasional sering diikutinya 

bahkan sampai ke luar negeri seperti Singapura, Kuala Lumpur, 

dan sebagainya disekitar Asia Tenggara. 

Kabupaten Solok merupakan daerah yang memiliki tanah 

begitu subur. Akan menjadi sebuah kerugian yang sangat besar jika 

kondisi alam yang sangat menguntungkan itu sampai tidak 

dimanfaatkan. Hasan Basri melakukan upaya pemberdayaan yang 

nantinya akan berguna juga bagi masyarakat Kabupaten Solok 

tentang tanah luas yang sangat subur itu. Hasil pertanian sangat 

perlu didorong untuk menjadi komoditi yang mampu menghidupi 

masyarakat. 
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Demi menunjang kebijakan yang diambil dalam peningkatan 

hasil pertanian dan pemanfaatan laham, Hasan Basri juga berusaha 

untuk mempelajarinya. Pada tanggal 8 Januari 1980 sampai 22 

Januari 1980, Hasan Basri mengikuti Kursus Orientasi 

Pembangunan khusus dalam bidang Agraria. Kursus tersebut 

dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan adanya kegiatan 

kursus yang diikuti, maka bertambah teranglah pengetahuan Hasan 

Basri tentang Agraria. Di tambah lagi Solok merupakan daerah 

pertanian, maka kegiatan kursus tersebut akan sangat berguna 

untuk merumuskan kebijakan dalam bidang pertanian Kabupaten 

Solok. 

  

D. Strategi Pencapaian Tujuan 

encapai tujuan adalah hal yang patut dilakukan berdasarkan 

rencana-rencana yang telah disusun dan ditetapkan dalam 

masa jabatan. Kedekatannya dengan beberapa pejabat lainnya, 

bahkan kenalan dekat sang Gubernur hingga ke tingkat pusat pada 

masa itu, merupakan senjata yang cukup ampuh untuk 

meminggirkan lawan-lawan politik.  

Dalam penyusunan program kerja, langkah yang diambil oleh 

Hasan Basri adalah dengan mengikutsertakan seluruh staf kerja 

dan menerapkan keterbukaan yang selebar-lebarnya. Semua orang 

dalam ruangan tersebut boleh berpendapat tentang kebutuhan 

yang sangat perlu diperjuangkan dan diusahakan agar tersentuh 

pembangunan. Hasan Basri tidak bisa sendiri untuk merumuskan 

program kerja. Bahkan beberapa perwakilan dari tokoh adat 

beserta tokoh-tokoh masyarakat pada setiap nagari juga 

diikutsertakan dalam rapat penyusunan kerja agar kebutuhan 

masyarakat di setiap daerah di Kabupaten Solok bisa diketahui 

untuk selanjutnya diperjuangkan.86 

                                                           
86 Wawancara dengan Hasan Basri, Padang, 1 Desember 2017 jam 18.22 WIB 

M 
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Contoh kesigapan Hasan Basri dalam penyelesaian masalah 

salah satunya adalah saat gajah mengamuk di Muara Labuh. 

Masyarakat menjadi cemas bukan kepalang. Namun, kedatangan 

Hasan Basri yang langsung dari Solok ke Muara Labuh untuk 

meninjau keadaaan membuat masyarakat menjadi tenang sekaligus 

kagum terhadap beliau. Hasan Basri mau turun langsung ke 

lapangan dengan kondisi keamanan yang kurang terjamin adalah 

sesuatu hal yang begitu luar biasa. Beliau menyarankan kepada 

masyarakat agar lebih berhati-hati untuk keluar rumah. Dari 

kegiatan ini, poin kesenangan masyarakat terhadap sosok Hasan 

Basri yang merupakan bapak rakyat menjadi begitu teruji. Bak 

seorang ayah menenangkan anak-anaknya dalam keadaan yang 

sedang genting. 

 

 
Gambar 16. Hasan Basri, Harun Zein, dan Ir. Sutami di Muara Labuh dalam Peninjauan 

Proyek Sopan 
Sumber: Dokumen Pribadi Hasan Basri 

 
 

Bukan hanya dengan bawahan ataupun masyarakat, 

pendekatan personal juga dibangun dengan sesama bupati maupun 

atasan. Hasan Basri pernah menegur Bupati Pasaman, Taufik 
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Solok, cara menemui secara langsung dapat diandalkan. Pihak 

pusat akan terasa senang hatinya karena merasa dibutuhkan, dan 

dengan senang hati pula memberikan bantuan kepada pemerintah 

daerah. Selain itu, pertemuan secara langsung akan menyebabkan 

kedekatan secara emosional menjadi lebih besar kuantitasnya 

dibandingkan permintaan yang dikirim hanya dalam berbentuk 

surat. Pengiringan setelah permohonan dimasukkan ke pusat tetap 

perlu dilakukan. 

Jika permohonan dilaksanakan mulai dari pihak kabupaten ke 

provinsi, provinsi ke pusat, maka akan memakan waktu lama 

untuk sampai. Karena harus dilakukan telaah terlebih dahulu untuk 

menembus ke pusat tentang permintaan pembangunan yang akan 

dilakukan. Jika kurang beruntung, pelaksanaan pembangunan tidak 

akan bisa dilakukan. Tapi semua siasat-siasat dari bupati dan 

disisasati pula oleh gubernur, itu dibawa langsung menemui 

penanggungjawab di pusat jauh lebih praktis dan mudah diterima 

karena ada penjelasan lisan disamping yang tertulis disalahkan 

kedepan. Dan yang harus diingat, tidak ada sedikit pun niat untuk 

mengabaikan petugas yang membidangi di provinsi. Penjagaan 

hubungan dengan cara menghargai secara mutlak selalu dilakukan 

dengan persetujuan gubernur.91 

Hal tersebut mempermudah Hasan Basri untuk memuluskan 

beberapa proyek. Politik licin tersebut dijalankan karena tidak ada 

lagi rasa minder dari dalam diri, sebab pada masa kuliah, Hasan 

Basri sudah menjadi anggota DPRD-GR sejak tahun 1963. Secara 

langsung maupun tidak langsung, menemui pejabat adalah hal yang 

sudah terbiasa dilakukannya. 

Kepandaian Hasan Basri dalam menjalin hubungan dengan 

pejabat lain dan memiliki relasi yang luas, didukung pula oleh jejak 

karir Hasan Basri. Pada tahun 1967, Hasan Basri ditunjuk sebagai 

Kepala Seksi Pembiayaan pada Biro Keuangan Dati I Sumatera 

                                                           
91 Wawancara dengan Hasan Basri, Padang, 1 Desember 2017 jam 18. 22 WIB 
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yang harus dimintai tolong, maka pengerjaannya akan dilakukan 

dengan sigap dan cepat tanpa mengulur-ulur waktu. Dan yang 

paling penting, tidak ada beban batin yang dirasakan jika kedekatan 

seperti itu selalu dijalin.  

Pendekatan personal dengan bawahan, intensif diberikan juga 

kebanyakan pada menjelang hari lebaran. Sebagai seorang atasan, 

Hasan Basri harus memiliki pengertian tentang hal tersebut, karena 

tidak semua anggotanya berdompet tebal. Sekilas memang akan 

terlihat seperti basa-basi biasa seorang atasan kepada bawahan. 

Namun itu akan berdampak dalam jangka waktu yang panjang, 

terutama dalam hal bawahan yang menghargai atasan. Terkadang 

juga ada staf dan pegawainya seorang perantau, yang pulang hanya 

sekali-sekali. Hasan Basri merasa itu adalah tanggung jawab 

morilnya untuk membantu staf dan pegawainya dalam niat 

menemui keluarga dikampung. Bukan hanya staf dari dalam tubuh 

kebupatian saja, bahkan tentara atau polisi yang menghadap untuk 

melanjutkan pendidikan, Hasan Basri tidak pernah lupa untuk 

menyelipkan uang saku sebagai bentuk dukungan akan kemajuan 

anggotanya dalam mengembangkan jenjang karirnya.95  

Insentif yang diberikan Hasan Basri kepada para pegawai dan 

stafnya yang membutuhkan tersebut bukan berarti menggunakan 

dana pribadi. Namun telah disiapkan dana taktis untuk kepala 

daerah yang memang sudah ada dari pusat. Tapi, kebanyakan dana 

taktis tersebut dimakan sendiri oleh kepala daerah. Hal itu menjadi 

berbanding terbalik jika melihat kisah Hasan Basri. Dana taktis 

tersebut memang digunakan sampai habis untuk membantu para 

staf yang memang sedang membutuhkan. 

Dalam perumusan program kerja yang mengikutsertakan 

bawahan, anggota-anggota staf perbidang yang ada di kantor 

bupati diajak duduk untuk melihat, kira-kira apa saja gambaran 

potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Solok yang bisa 
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Selain itu, akibat dari kebijakan tersebut, pemborong daerah 

juga tumbuh. Sebelumnya pemborong yang akan melaksanakan 

beberapa proyek selalu berasal dari daerah luar Solok, terutama 

yang paling banyak adalah berasal dari Padang. Hal yang ditakuti 

oleh Hasan Basri jika pola tersebut terus berlanjut, pemborong 

yang mengerjakan lari dari tanggung jawabnya untuk membangun 

infrastruktur di Solok. Selain itu, jika yang mengerjakannya adalah 

orang dari Solok sendiri, maka pekerjaan yang dikerjakan akan 

lebih baik dan bersih, karena yang sedang dibangun tersebut 

adalah tanah kelahirannya sendiri.  

Pemborong-pemborong baru yang ditumbuhkan merupakan 

suatu bentuk tanggung jawab moril Hasan Basri sendiri untuk 

menumbuhkan optimisme masyarakat bahwa mereka juga bisa, 

mereka juga memiliki kemampuan, dan tidak harus selalu orang 

luar yang memperbaiki daerah sendiri. Dalam hal ini, dukungan 

dan dorongan secara moril yang dilakukan Hasan Basri merupakan 

salah satu hal yang sangat luar biasa dan sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat.97  

Termasuk dalam menyelesaikan urusan pertanahan. Dalam 

adat Minangkabau, tanah adalah milik kaum. Maka tidak bisa 

dipaksakan untuk langsung mengklaim bahwa tanah tersebut 

adalah milik negara. Bak kata pepatah Minang, terbujur lalu, 

termelintang patah. Maknanya adalah, jika langsung saja 

pembangunan dilaksanakan, tanpa duduk terlebih dahulu untuk 

melaksanakan musyawarah mufakat bersama dengan para kaum 

adat, maka akan ada masalah yang timbul, dan itu merupakan hal 

melintang yang dipaksakan, akan ada yang patah. Namun jika 

musyawarah menemui kata mufakat dalam pembangungan, maka 

diistilahkan dengan terbujur, tak ada yang menutup jalan untuk 

pembangunan tersebut dilaksanakan.  

                                                           
97 Wawancara dengan Hasan Basri, Padang, 1 Desember 2017 jam 18.22 WIB 
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Hasan Basri, dalam pendekatan dan pembauran diri di tengah 

ke dalam masyarakat, rona wajahnya akan terlihat begitu lunak dan 

bersahaja. Namun lain hal jika urusan tersebut bersangkutan 

dengan pengambilan keputusan, maka tidak ada yang akan mampu 

menahan. Sekali pun itu tentara dengan pangkat apa saja, berapa 

pun bintangnya, tidak ada ketakutan sedikit pun yang dirasakan 

Hasan Basri dalam mengambil keputusan.  

Metode pendekatan kepada masyarakat sudah lama dilakukan 

oleh Hasan Basri. Oleh karena itulah, beliau bisa memilliki 

hubungan emosional kepada masyarakat. Beberapa kali bahkan 

Hasan Basri turun dari mobilnya untuk menyapa masyarakat dan 

menanyakan keadaanya, menanyakan keadaaan padi dan sawah, 

yang semua itu diperlukan guna menjalin hubungan kedekatan agar 

masyarakat juga lebih terbuka untuk menyampaikan apa yang 

paling dibutuhkan.99 

Pertanyaan tentang hal tersebut adalah penting, terutama 

tentang padi dan sawah, karena masyarakat Solok pada umumnya 

adalah petani yang menggarap sawah. Hamparan luas sawah di 

Kabupaten Solok dengan kualitas terbaik, membuatnya menjadi 

beras yang paling terkenal di Sumatera Barat. Bahkan beras adalah 

ikon Solok di Sumatera Barat.  

Sebagai kepala daerah, segala hal yang bersangkutan dengan 

daerah yang dipimpin harus diketahui secara keseluruhan. Jika 

tanggung jawab dilemparkan begitu saja dalam perbidang, maka 

akan muncul ketidakpedulian seorang kepala daerah tersebut yang 

nantinya akan memunculkan stigma negatif dari bawahan. Jika hal 

tersebut sudah terjadi, maka ketidakselarasan menjadi hal wajar 

dalam masa memimpin. Hasan Basri tidak menginginkan hal itu 

terjadi. Semua harus diberi perhatian, namun tentu saja dengan 

penekanan yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan 

                                                           
99 Wawancara dengan Hasan Basri, Cupak, 28 Oktober 2017 jam 22.51 WIB 



MANARUKO RIMBO GADANG 1975–1980  | 117 

tentunya juga harus mampu meyakinkan pihak pusat yang 

berwenang untuk berani menurunkan dana yang dibutuhkan.  

Permohonan pembangunan yang banyak diajukan pada masa 

Hasan Basri adalah proyek pembangunan jalan. Permohonan 

tersebut harus disampaikan sejelas dan sedetail mungkin. Karena 

jika tidak, yang didapatkan hanyalah berupa subsidi-subsidi dan 

tentunya itu tidak akan mampu memenuhi kebutuhan seperti yang 

diajukan permohonannya. Dirjen Keuangan yang memiliki kuasa 

atas hal tersebut yang ditemui adalah Yusuf Ramli yang banyak 

juga menunjukkan jalan-jalan untuk penambahan anggaran dari 

daerah tingkat pusat. 

Masih banyak lagi strategi-strategi yang digunakan Hasan 

Basri untuk mencapai tujuan. Tentu saja bukan dengan cara 

kekerasan, apalagi intimidasi. Strategi “licin” dengan semua 

kalangan dan bisa masuk kemana saja dalam obrolan, negosiasi, 

dan berbagai pendekatan lainnya dilakukan, guna pembangunan 

infrastruktur yang begitu ditekankan agar tidak terjadi keributan. 

Apa pun yang akan dikerjakan betul-betul mengedepankan sisi 

demokratis. Bertolak belakang begitu jauh dengan gambaran Orde 

Baru masa itu. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI 
PERIODE KEDUA BUPATI 

KABUPATEN SOLOK 1980–1985 
 
 
 

 
 

erdasarkan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor: 131.23-149 pada tanggal 2 Juli 

1980, Menteri dalam negeri Republik Indonesia memutuskan 

memberhentikan dengan hormat Hasan Basri dari jabatannya 

sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Solok periode 1975–

1980 dan kemudian mengangkat Hasan Basri sebagai Bupati 

Kepala Daerah Tingkat II Solok untuk periode 1980–1985.101 

Keputusan ini menjadi dasar Hasan Basri melanjutkan masa bakti 

menjadi Bupati Kabupaten Solok untuk periode berikutnya. 

Proses Hasan Basri kembali menjadi Bupati Kabupaten Solok 

pada tahun 1980 tidak terlepas dari kepercayaan Gubernur Ir. 

Azwar Anas terhadap beliau. Meskipun pada saat pencalonan 

terdapat tiga orang calon yang muncul untuk jabatan Bupati 

Kepala Daerah Tingat II Solok, termasuk diantaranya calon dari 

                                                           
101Keputusan menteri dalam negeri Republik Indonesia No: 131.23-149 pada 

tanggal 2 Juli 1980. 
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Gambar 17. Hasan Basri Saat Dilantik menjadi Bupati Kabupaten Solok 

Sumber : Koleksi Pribadi Hasan Basri 
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A. Berkantor Baru 

etelah dilantik menjadi bupati periode kedua pada tanggal 2 

Juli 1980, Hasan Basri langsung berdinas di kantor bupati yang 

baru selesai dibangun di Koto Baru. Pembangunan perkantoran 

Bupati Solok di Koto Baru sudah direncanakan sejak tahun 1976 

dengan Daftar Isian Proyek (DIP) yang baru keluar ditahun 1977. 

Proyek perkantor bupati di Koto Baru merupakan area 

perkantoran yang dibangun saat Hasan Basri akan mengakhiri 

masa jabatan bupati periode pertama di awal tahun 1980.  

 

 
 Gambar 18. Kantor Bupati di Koto Baru 

 
 

Pembangunan kantor bupati di Koto Baru disambut dan 

didukung dengan antusias oleh Niniak Mamak dan pemuka 

masyarakat di perantauan. Bapak Syoerkani merupakan salah 

seorang perantau Solok yang turut mendorong pembangunan dan 

pemindahan lokasi kantor bupati ke Koto Baru. Meskipun kantor 

bupati telah direlokasi ke kawasan Sawah Singaur Koto Baru, 

namun Ibu Kota Kabupaten Solok tetap berada di Kota Solok. 

Tujuan pemindahan kantor bupati dikarenakan untuk menghindari 

S 
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B. Dari ABRI Masuk Desa hingga Manunggal Sakato 

ada tanggal 7 September 1980 pertama sekali diselenggarakan 

program Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) 

masuk desa atau yang dikenal dengan program ABRI Masuk Desa 

(Program AMD) ke Kabupaten Solok.106 Program ABRI masuk 

desa diprakarsai oleh Panglima ABRI merangkap Menteri 

Pertahanan dan Keamanan Jendral M. Jusuf (1978–1983). 

Program ABRI Masuk Desa bertujuan untuk melibatkan ABRI 

secara aktif dalam membantu pembangunan, terutama daerah 

terpencil. Sebagai kabupaten baru yang masih memiliki daerah 

terpencil, maka program tersebut sangat membantu program 

pembangunan pada periode kedua Hasan Basri menjadi Bupati 

Kabupaten Solok. 

Pada tahun 1983 program ABRI Masuk Desa digantikan 

dengan program Manunggal Sakato. Manunggal Sakato adalah 

istilah lokal yang mengandung nilai-nilai gotong royong di nagari 

Minangkabau. Program Manunggal Sakato merupakan perpaduan 

ABRI, sipil, dan masyarakat. Progam ini dinilai sukses 

menggantikan program gotong royong antara jajaran pemerintah, 

ABRI, dan masyarakat.107 Manunggal Sakato lebih lanjut dipahami 

sebagai kembalinya Nagari diberi peran strategis dalam kebijakan 

pembangunan pedesaan.108 Dalam melaksanakan program 

Manunggal Sakato pemerintah dan ABRI secara bersama 

melakukan pembangunan dengan masyarakat yang tempatnya 

dilakukan secara bergiliran. Pada saat program pembangunan 

dilaksanakan, seluruh komponen berpartisipasi secara bergotong 

royong sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Program ini 

mengutamakan wilayah-wilayah yang terisolasi seperti wilayah yang 

                                                           
106 Angkatan Bersenjata Indonesia, 1984, Mimbar Kekaryaan ABRI, Jakarta: 

Departemen Keamanan Angkatan Bersenjata Indonesia, hlm. 67.  
107 Abrar Yusra, 2011, Azwar Anas Teladan dari Ranah Minang, Jakarta: Kompas, 

hlm. 344–346 
108 Audrey R. Kahin, 2005, Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan 

Politik Indonesia 1926–1998, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 414. 
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KKN akan membantu mahasiswa di satu sisi dan masyarakat disisi 

lainnya. 

 

C. Pembangunan Puskesmas dan Sekolah  

embangunan pertama yang dilakukan oleh Hasan Basri pada 

periode kedua menjadi Bupati adalah membentuk tim 

pelaksana dan pengawas proyek bantuan pembangunan sarana 

kesehatan untuk periode pelaksanaan tahun 1981–1982.111 

Kepanitian yang dibentuk langsung berada di bawah koordinasi 

Bupati sebagai Kepala Daerah Tingkat II. Bupati bertindak sebagai 

penanggungjawab proyek dibantu oleh Camat, Kepala Pekerjaan 

Umum (PU), Pemimpin Puskesmas, dan struktur birokrasi lainnya 

sebagai tim kerja. Proyek pembangunan sarana kesehatan tersebut 

menambah infrastruktur yang dimiliki oleh Kabupaten Solok. Pada 

saat itu dibangun puskesmas di beberapa wilayah kecamatan, 

seperti di Jua Gaek, Muaro Labuh, Payuang Sigaek, dan daerah 

lainnya. Proyek pembangunan puskemas dan pengadaan sarana 

kesehatan ini berjalan dengan sukses di bawah pimpinan dr. Azwir 

Anhar Abdullah. 

Selanjutnya Hasan Basri mengajak Dulma Nur mantan 

mahasiswa kedokteran Universitas Gajah Mada yang menjadi 

pengusaha obat dari Jakarta. Dulma Nur merupakan kerabat Pak 

Rafki yang berasal dari Jakarta yang diajak Hasan Basri untuk 

membuat pabrik obat di Air Sirah. Pada mulanya Dulma Nur 

mencoba mencari lahan untuk pabrik obat tersebut ke Bukittinggi 

dan Padang Panjang, namun karena persoalan tanah sangat sulit di 

Minangkabau maka tanah tersebut tidak kunjung diperoleh oleh 

karena itu tawaran Hasan Basri untuk membangun pabrik obat di 

Air Sirah kemudian disambut baik oleh Dulma Nur dengan 

melakukan pembangunan pabrik pada tahun 1983. 

                                                           
111Instruksi Presiden No 6 tahun 1981. tanggal 6 Mei 1981. 
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D. Sektor Industri Berbasis Pertanian 

ada periode kedua masa kepemimpinannya, Hasan Basri 

berusaha mengembangkan sektor industri yang dapat 

menyerap sektor pertanian sebagai program kerjanya sesuai 

rencana pembangunan daerah Sumatera Barat yang disusun 

berdasarkan tahapan-tahapan REPELITA. REPELITA pertama 

(1969–1974) meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan 

meningkatkan industri yang mendukung sektor pertanian. Repelita 

kedua (1974–1979) menitik beratkan pada sektor pertanian dengan 

meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi 

bahan baku. Repelita ketiga (1979–1984) menitik beratkan pada 

sektor pertanian dalam rangka swasembada pangan dengan 

meningkatkan industri yang mengelola bahan mentah, baik yang 

menjadi bahan baku maupun menjadi bahan setengah jadi. 

Repelita keempat (1984–1989) menitik beratkan pada sektor 

pertanian dengan meletakkan dasar yang lebih kokoh ke arah 

industrialisasi. Repelita kelima dan keenam lebih meningkatkan 

pengukuhan dan memantapkan sektor industri dalam proses 

industrialisasi.112 

Seiring dengan program Repelita yang dirancang oleh 

Provinsi Sumatera Barat, maka pada periode kedua menjadi Bupati 

Kabupaten Solok pun Hasan Basri menekankan program pada 

pengembangan industri berbasis pertanian. Program ini 

dilaksanakan dengan mendatangkan investor dari luar daerah 

Kabupaten Solok. Untuk mewujudkan program kerja tersebut, 

Hasan Basri memanfaatkan sumber daya alam dan jaringan serta 

relasi yang telah dibina sebelumnya. Penekanan pada sektor ini 

bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Solok, 

terutama pada perannya sebagai pusat penghasil beras (lumbung 

padi) untuk Provinsi Sumatera Barat. 

                                                           
112Abrar Yusra, 2011, Azwar Anas Teladan dari Ranah Minang, Jakarta: Kompas, 

hlm. 272–273 
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kemudian Hasan Basri berdialog dengan Prof. Dr. Soemitro 

Djojohadikusumo yang dulu pernah menjadi dosen terbang di 

Fakultas Ekonomi Universitas Andalas saat Hasan Basri menjadi 

mahasiswa. Dialog menghasilkan penawaran Hasan Basri kepada 

Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo untuk mengembangkan 

perusahaan perkebunannya di Kabupaten Solok. Hasil diskusi 

kemudian ditindaklanjuti dengan penawaran 20.000 hektar tanah 

didaerah Sangir sebagai lahan perkebunan. Tanpa melalui proses 

yang panjang pada tahun 1983 kemudian Prof. Dr. Soemitro 

Djojohadikusumo mendirikan perkebunan kelapa sawit dengan 

nama Tidar Kerinci Agung (TKA). 

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan hasil pertanian 

Kabupaten Solok dilaksanakan Proyek Pompanisasi di Kenagarian 

Sumani terletak di Kecamatan Sepuluh Koto, Singkarak.113 

Meskipun Nagari Sumani dilewati oleh Sungai Batang Lembang 

yang bermuara ke Danau Singkarak, namun 90% daerah Sumani 

merupakan areal persawahan babanda langik. Persawahan babanda 

langik mulanya diairi menunggu turunnya air hujan dan melalui air 

yang dialiri dengan menggunakan kincir air. Hampir di sepanjang 

sungai Batang Lembang ditemukan kincir air yang berfungsi 

menaikkan air sungai ke aliran persawahan. 

Untuk memberdayakan dan meningkatkan hasil pertanian, 

maka sejak tahun 1976–1978 sebetulnya sudah dibangun irigasi 

untuk mengalirkan air dari Sungai Batang Lembang Kenagarian 

Sumani. Kenagarian Sumani terletak di Kecamatan X Koto 

Singkarak Kabupaten Solok. Nagari Sumani dikelilingi oleh empat 

nagari yaitu Nagari Koto Sani, Nagari Singkarak, Nagari Saning 

Bakar, dan Nagari Tanjung Bingkung. Bagian utara Kenagarian 

Sumani berhadapan langsung dengan Danau Singkarak dan 

dilewati oleh Sungai Batang Lembang.  

                                                           
113Nagari Sumani dikelilingi oleh empat nagari yaitu Nagari Koto Sani, Nagari 

Singkarak, Nagari Saningbakar dan Nagari Tanjung Bingkung 
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dengan pihak kehutanan menyangkut tanah-tanah Verfonding dan 

hutan nagari. 

 

E. Pekan Penghijauan  

ada tanggal 20–23 Desember 1982 Presiden Soeharto beserta 

Ibu Tin datang ke Kenagarian Aripan Kecamatan X 

Singkarak Koto Kabupaten Solok dalam rangka pembukaan acara 

Pekan Penghijauan Nasional yang ke XXII dengan tema 

“Pengembangan Usaha Tani Lahan-Kering Dalam Rangka Pelestarian 

Sumber Daya Alam dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat".115 

Acara dihadiri oleh sejumlah menteri, wakil-wakil Kontak Tani 

dari 19 provinsi di Indonesia, pimpinan provinsi dan daerah, 

tokoh masyarakat, ulama, dan masyarakat Sumatera Barat 

khususnya masyarakat Kabupaten Solok. Dalam kata sambutannya 

Presiden Soeharto dengan gembira mengatakan bahwa masyarakat 

sudah mengerti arti penting penghijauan dan berhasil 

mewujudkannya.116 

 
Gambar 20. Prasasti Peresmian Pekan Penghijauan 

 

                                                           
115Majalah Pertanian, No 29, hlm. 30–31.  
116 Servas Mario Patty, 1999, Pak Harto Pemimpin Bangsa yang Besar Pasca Bung 

Karno, Jakarta: Yayasan Servas Mario, hlm. 63; Tim dokumentasi Presiden RI, G. 
Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin, 2003, Jejak Langkah Pak Harto, 29 Maret 1978 – 
11 Maret 1983, Jakarta: PT Citra Kharisma Bunda, hlm. 617 
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falsafah masyarakat Minangkabau tentang “Karatau madang di hulu, 

babuah babungo balun, marantau bujang dahulu, di rumah paguno balun”. 

Falsafah Minang ini berarti bahwa dikampung halamannya belum 

berguna karena belum berilmu dan mempunyai penghasilan. Oleh 

sebab itu, disamping menuntun ilmu mereka merantau juga untuk 

mencari rezeki dan kehidupan yang layak. 

 

F. Insiden Penembakan Gajah 

khir tahun 1983 Hasan Basri disorot tajam oleh berbagai 

media masa tentang insiden penembakan terhadap seekor 

gajah di Kecamatan Sangir Talaut Air Putih. Peristiwa tersebut 

berawal dari adanya korban seorang wanita yang meninggal dunia 

karena rumahnya diporak-porandakan oleh seekor gajah. Gajah 

liar yang kemudian disebut dengan gajah patah gading mengamuk 

dan menimbulkan kekacauan serta kerugian masyarakat. Peristiwa 

ini menyebabkan Hasan Basri sebagai Kepala Daerah mengadakan 

rapat darurat. Bersama dengan Musyawarah Pimpinan Daerah 

(MUSPIDA) yang terdiri dari Dandim, Kepala Kejaksaan Negeri, 

Ketua Pengadilan Negeri, dan Kapolres kemudian Hasan Basri 

mengunjungi lokasi kejadian. Dikarenakan Kecamatan Sangir 

berada jauh di pedalaman Kabupaten Solok maka rombongan 

yang datang pada malam hari mengalami kesulitan. Selain karena 

sarana jalan yang belum memadai, kesulitan rombongan juga 

disebabkan oleh tidak adanya penerangan. Dengan menggunakan 

obor Hasan Basri bersama Muspida mendatangi lokasi kejadian. 

Untuk mengatasi gajah yang menimbulkan korban jiwa tersebut, 

maka Hasan Basri bersama Muspida kemudian memutuskan untuk 

meminta seorang pensiunan Polisi yang ahli menembak 

(Penembak Jitu) untuk menembak gajah tersebut. Peristiwa 

                                                                                                                        
melaksanakan Musyawarah Besar (Mubes) pertama di Bukit Tinggi pada tanggal 24 
Desember 1989. Mubes menghasilkan lahirnya organisasi yang di sebut lembaga 
Gebu Minang. Gusti Asnan, 2003, Kamus Sejarah Minangkabau. Padang: Pusat 
Pengkajian Islam dan Minangkabau, hlm. 77. 
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penembakan gajah tersebut kemudian menjadi berita heboh yang 

sampai ke Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup dan 

Kependudukan Prof. Dr. Emil Salim di Jakarta periode 1978–

1983.119 

Mendengat berita adanya insiden penembakan gajah di 

Kabupaten Solok membuat Prof. Dr. Emil Salim menelpon 

langsung Hasan Basri sebagai kepada Daerah Tingkat II untuk 

meminta klarifikasi. Lantaran merasa berada di posisi yang benar, 

Hasan Basri kemudian memberikan penjelasan bahwa :  

“Dari segi peraturan insiden penembakan gajah memang 
melanggar hukum Pak, karena gajah merupakan binatang yang 
dilindungi. Tetapi dari segi kemanusiaan untuk menjaga 
keamanan masyarakat dari amukan gajah liar, maka saya pikir 
menembak gajah tersebut adalah hal yang tepat karena di 
kampung kami jiwa manusia jauh lebih tinggi dibandingkan 
binatang.”120 

Penjelasan di atas sangat dipahami oleh Mentri Prof. Dr. 

Emil Salim sehingga insiden penembakan gajah tersebut kemudian 

tidak menjadi persoalan lagi, termasuk oleh wartawan. 

 

G. Musabaqah Tilawatil Qur’an 

ahun 1984 pemerintah Kabupaten Solok mendapat 

kesempatan menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur‟an 

(MTQ) tingkat I Provinsi Sumatera Barat. MTQ diselenggarakan 

secara bergiliran di daerah tingkat II di Sumatera Barat. Seluruh 

daerah tingkat II akan diundang untuk berpartisipasi dan 

berkompetisi dalam acara tersebut. Setiap daerah mengirimkan 

kontingennya untuk mengikuti perlombaan. Perlombaan MTQ 

diawali dengan acara pembukaan yang sangat meriah dan Hasan 

                                                           
119 Tim Penyusun Buku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Solok, 2013, Bunga Rampai Satu Abad Kabupaten Solok, Bandung: Bandung Sains & 
Teknologi, hlm. 378–379 

120 Wawancara dengan Hasan Basri, tanggal 10 Oktober 2017 di rumah 
kediaman di Cupak. 

T 
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dan Mesjid Agung Nurul Mukhlisin di areal bekas perkantoran 

Bupati Solok di Koto Baru. 

Melengkapi areal perkantoran, kemudian pada tahun 1985 

Pemerintah Kabupaten Solok membangun gedung budaya. 

Gedung budaya menjadi tempat pembinaan dan pengembangan 

minat serta bakat generasi muda Kabupaten Solok. Selanjutnya 

gedung budaya juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar 

kantor bupati. 

 

H. Menunjang Kegiatan Lainnya 

Pada masa Orde Baru birokrasi merupakan salah satu dari 

tiga pilar kekuatan Golkar.121 Oleh karena itu semua kepala daerah, 

baik pada pemerintahan tingkat I maupun pemerintahan tingkat II 

sebagai eksofisio akan menjadi pembina Golkar di daerahnya 

masing-masing. Hal ini disebabkan karena pada waktu itu Golkar 

bukanlah sebagai partai politik melainkan kumpulan organisasi 

yang terhimpun ke dalam sekretariat bersama yang terkelompok 

berdasarkan kekaryaan atas tujuh kelompok induk organisasi, yaitu 

Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Sentral 

Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Musyawarah 

Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Organisasi Provinsi, 

Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM), Gerakan Karya 

Rakyat (GAPARI), dan Gerakan Pembangunan. Atas dasar itu lah 

maka Hasan Basri diangkat menjadi Pembina Golkar didaerah 

                                                           
121 Tiga pilar kekuatan Golkar yang dikenal dengan ABG yaitu Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Birokrat, dan Golongan Karya. Meskipun 
tidak ikut memilih dalam pemilu, namun ABRI merupakan kekuatan utama Golkar. 
Begitu juga halnya dengan anggota KOPRI atau pegawai negeri juga secaraotomatis 
menjadi anggota Golkar melalui tiga kelompok induk organisasi yaitu Koperasi Serba 
Guna Gotong Royong (KOSGORO), Sentra Organisasi Karyawan, Swadiri 
Indonesia (SOKSI) dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). 
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Anas. Penghargaan diberikan oleh gubernur sebagai evaluasi 

kinerja dari atasan langsung yaitu pemerintah provinsi. 

Penghargaan diberikan karena Hasan Basri telah dinilai berprestasi 

dan sukses menjalankan tugas sebagai kepala daerah tingkat II 

Solok.125 

                                                           
125Piagam Penghargaan No. 21/PP/GSB-1985 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII 
MENGEMBAN AMANAH YANG LEBIH 

BESAR HINGGA PENGABDIAN DI USIA 
SENJA 

 
 
 
 
 

A. Amanah yang Lebih Besar 

etelah menyelesaikan tugas sebagai Bupati Kabupaten Solok 

selama dua periode ternyata kepercayaan dari negara terhadap 

Hasan Basri tidaklah luntur. Hasan Basri mendapat rekomendasi 

dari Departemen Dalam Negeri untuk ditempatkan pada 

Departemen Dalam Negeri. Surat tersebut berasal dari Dirjen yang 

ditujukan kepada ke Menteri Dalam Negeri berisikan penarikan 

Hasan Basri ke Departemen Dalam Negeri. Namun ketika 

melaporkan hal ini kepada Gubernur Azwar Anas maka Gubernur 

Sumatera Barat tersebut keberatan, dengan alasan Hasan Basri 

sudah melakukan usaha pembangunan di Kabupaten dan Kota 

Solok. Apabila ditinggalkan maka ada ketakutan dari Gubernur 

Azwar Anas, apa yang sudah dilaksanakan akan hancur dan tidak 

berkelanjutan.  

S 
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pembangunan. Semua itu menuntut peran yang besar dari seorang 

koordinator yaitu Pembantu Gubernur. 

Akan tetapi semasa menjadi Pembantu Gubernur Wilayah III 

di Kota Solok menurut Hasan Basri tidaklah terdapat 

permasalahan besar yang berarti. Mungkin karena keahliannya 

dalam birokrasi dan kemampuannya memetakan masalah dengan 

baik. Beberapa permasalahan yang terjadi pada waktu Hasan Basri 

menjabat sebagai Pembantu Gubernur Wilayah III di Kota Solok 

seperti penguasaan bupati dan wali kota yang kurang mengenai 

wilayah kerjanya, penguasaan peraturan yang lemah dari aparat 

pemerintahan dan tindakan bupati dan wali kota yang tidak sesuai 

dengan bidang kerjanya. Hal ini dinilai wajar sekiranya terjadi di 

awal jabatan mereka. “Penguasaan terhadap wilayah kerja dan 

bidang pekerjaan akan terbangun seiring dengan masa dinas. Akan 

tetapi jika ini terjadi dalam batas waktu yang lama ini harus 

diatasi”, demikian penjelasan dari Bapak Hasan Basri.  

Ketajaman pengamatan seorang pembantu gubernur dan 

kecepatannya dalam mengidentifikasi permasalahan di kabupaten 

dan kota madya yang dikuasainya sangat membantu. Dialog tak 

resmi dan resmi sangat efektif untuk menyelesaikan masalah. 

Apalagi ditambah dengan ikatan emosional yang baik tentu akan 

menghilangkan semua kecurigaan dan rasa ketakutan dari 

bawahan. Prinsip ini ditanamkan Hasan Basri dalam berhubungan 

dengan para bupati dan wali kota. Mereka harus merasa ada 

kesamaan gerak untuk tujuan pembangunan kota/wilayah masing 

masing. Target pembanguan bidang pertanian ditingkat nasional 

telah menjadi teras utama, lebih lebih di kelima wilayah yang 

dipimpin oleh Hasan Basri. Program-program pembangunan harus 

terlaksana secara bertahap sesuai penekanan pelitanya. Tahun 1986 

merupakan awal tahap keempat dari lima pelita yang direncanakan. 

Secara bertahap pembukaan kawasan untuk pengembangan 

pertanian dan perkebunan menjadi sasaran dari wilayah pembantu 

gubernur wilayah III yang diawasi Hasan Basri. 
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Basri Durin mulai memimpin Ranah Minang.132 Beliau telah 

menggantikan mantan gubernur sebelumnya Bapak Ir Azwar 

Anas. Tentu semua itu turut mempengaruhi roda pemerintahan 

Sumatera Barat. Koordinasi dan komunikasi antar kepala daerah 

dalam proses awal secara administratif. Akan tetapi tidak dengan 

Hasan Basri, sebelumnya Hasan Basri telah memiliki hubungan 

dengan Hasan Basri Durin. Pengalamannya sebelum menjadi 

kepala biro perlengkapan di Kantor Gubernur Sumatera Barat 

telah membuatnya berhubungan dengan banyak birokrat Provinsi 

Sumatera Barat pada masa itu. Namun sebagai Pembantu 

Gubernur Wilayah III di Kota Solok tentu Hasan Basri Durin 

adalah atasan baru.  

Berkaitan dengan perencanaan dan program pembangunan 

tidak mengalami perubahan yang berarti. Seorang Pembantu 

Gubernur tetap diberikan 1 (satu) proyek tiap tahun. Bagi Hasan 

Basri disebut dengan judul “Proyek Pemancing”.133 Proyek ini 

secara bergiliran dilaksanakan pada ke tiga daerah kabupaten dan 

dua daerah kota madya di bawah koordinasi dari Hasan Basri.  

Proyek ini bertujuan untuk melepaskan daerah dari isolasi atau 

keterpencilan. Proyek pembantu gubernur merupakan proyek 

prasarana daerah tertinggal. Proyek ini tidak banyak jumlahnya 

karena bersifat memancing pembangunan di kawasan tertinggal. 

Pada umumnya adalah proyek manunggal pembangunan jalan dan 

jembatan. Semasa Hasan Basri menjadi Pembantu Gubernur 

dilakukan pembangunan jalan di Nagari Sirukam Rangkiang Luluih 

Kecamatan Payuang Sakaki Kabupaten Solok.134 Pada prinsipnya 

                                                           
132 “Mantan Gubernur Hasan Basri Durin Tutup Usia”, dalam Surat Kabar 

Haluan, Sabtu, 9 Juli 2016. 
133 “Proyek Pemancing” maksudnya proyek pembuka, permulaan untuk 

membangun partisipasi yang lebih luas dari masyarakat.  
134 Sirukam berasal dari kata “suruakkan” atau “sembunyikan”. Salah satu 

nagari di daerah Minangkabau. Di sekitar kawasan Sirukam juga terdapat nagari 
lainnya seperti Nagari Aie Luo Supayang. Kecamatan Payuang Sakaki memiliki satwa 
khas yaitu ayam kukuak balenggek. Ayam ini memiliki kokok yang bertingkat-tingkat 
hingga 16 suku kata. Ayam ini hanya dapat ditemukan di Kecamatan Payung Sekaki. 
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Pada masa menjabat sebagai Plt Wali Kota Bukittinggi, Hasan 

Basri juga mencoba melakukan rencana perluasan Kota Bukittingi. 

Rencana perluasan ini kemudian ditindaklanjuti dengan 

dikeluarkan PP No. 84 Tahun 1999 tentang Perubahan Batas 

                                                                                                                        
Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok Pemerintah di Daerah yang telah 
disempurnakan dengan UU NO. 22/99 menjadi Kota Bukittinggi. 

Semula sebagai Geemente Fort De Kock dan kemudian menjadi Staadgemente Fort 
De Kock, sebagaimana diatur dalam Staadblad No. 358 tahun 1938 yang luas 
wilayahnya sama dengan wilayah Kota Bukittinggi sekarang. Pada masa ini 
Bukittinggi bernama Shi Yaku Sho yang wilayahnya lebih luas dari Kota Bukittingggi 
sekarang ditambah dengan nagari-nagari Sianok, Gadut, Ampang Gadang, Batu Taba 
dan Bukit Batabuah. Kota Bukittinggi dengan ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera 
No. 391 tanggal 9 Juni 1947 tentang pembentukan Kota Bukittinggi sebagai kota 
yang berhak mengatur dirinya sendiri. Kota Bukittinggi sebagaimana yang diatur 
Undang-Undang No. 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kota Besar 
Bukittinggi dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Pokok 
tentang Pemerintah Daerah No. 22 tahun 1960. Kotapraja Bukittinggi, sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 1 tahun 1957 jo. Pen. Prs. No. 
6 tahun 1959 jo. Pen. prs. No. 5 tahun 1960. Kota Madya Bukittinggi sebagai mana 
diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah 
Daerah. Dengan bermacam ragamnya status maupun fungsi yang diemban 
Bukittinggi seperti yang diuraikan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa 
Bukittinggi memang cukup strategis letaknya dan ditunjang pula oleh hawanya yang 
sejuk, karena terletak di jajaran Bukit Barisan. Dilihat dari segi sosial kemasyarakatan, 
Bukitinggi tidak kurang pula perannya, baik dalam ukuran regional, nasional, maupun 
internasional. Di kota ini sering diadakan rapat-rapat kerja pemerintah, pertemuan-
pertemuan ilmiah, kongres-kongres oleh organisasi kemasyarakatan dan lain 
sebagainya. Penentuan hari jadi suatu kota sangat penting artinya, baik bagi warga 
masyarakatnya maupun bagi kota itu sendiri. Bagi Pemerintah Kota Bukittinggi arti 
hari jadi bertujuan untuk: mengetahui landasan historis kehidupan kota bagi 
memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam pengalaman sejarahnya. 
Memperoleh identitas kehadiran kota di pentas sejarah perkembangan bangsa secara 
keseluruhan. Memperoleh landasan ideal dalam merintis perkembangan kota 
selanjutnya. Berdasarkan hal-hal di atas, Pemerintah Kota Bukittinggi mengadakan 
pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat baik yang berada di daerah maupun di 
perantauan, dan terakhir meminta pendapat DPRD memberikan alternatif tanggal 
yang dapat ditetapkan sebagai hari jadi Kota Bukittinggi, setelah meminta pula 
pendapat beberapa tokoh masayarakat baik yang berada di Kerapatan Adat Nagari 
(KAN) maupun Kerapatan Adat Kurai (KAK) dengan disertai harapan, hendaknya 
pemerintah daerah untuk penetapan tanggalnya yang pasti menunjuk suatu badan 
atau lembaga yang professional di bidangnya untuk menseminarkannya.  

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan di atas, Pemerintah Kota Bukittinggi, bekerja 
sama dengan Universitas Andalas dan beberapa pakar sejarah baik di daerah maupun 
di tingkat nasional telah menseminarkannya. Hasil seminar tersebut mendapat 
persetujuan DPRD Kota Bukittinggi dengan Surat Keputusan No.10/SK-
II/DPRD/1988 tanggal 15 Desember 1988, akhirnya Pemerinath Daerah dengan 
Surat Keputusan Wali Kota Kepala Daerah Kota Bukittinggi No. 188.45-177-1988 
tanggal 17 Desember 1988 menetapkan Hari Jadi Kota Bukittinggi tanggal 22 
Desember 1784. Lihat “Sejarah Hari Jadi Kota Sejarah Kota Bukittinggi”, dalam 
www.bukittinggikota.go.id/profil/sejarah. diakses 25 November 2017 
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Banyak hal yang dipahami tentang Bukittinggi. Seperti 

gambarannya tentang Pasar Atas sendiri merupakan pasar 

legendaris di Sumatera Barat. Menurut Hasan Basri . Pasar Atas 

Bukittingggi sudah berdiri sejak zaman penjajahan kolonial 

Belanda. Pasar Atas didirikan di atas Bukit Kandang Kabau pada 

tahun 1858. Bangunan pertama Los Galung dengan kontruksi 

kerangka besi berbentuk atap melengkung. Kawasan itu mulai 

dihabiskan menjadi pasar modern pada 1890. Ditandai dengan 

pembangunan sederetan toko oleh penjajah Belanda. 

Setelah melepaskan jabatan Plt Wali Kota Bukittinggi bulan 

Juni 1988, Hasan Basri masih tekun memperhatikan Kota 

Bukittinggi karena jabatan beliau sebagai Pembantu Gubernur 

Provinsi Sumatera Barat Wilayah I Bukittinggi yang dilantik 

gubernur masa itu Hasan Basri Durin.140 Perhatiannya terhadap 

kawasan yang diperbantukan tentulah sangat utama bagi Hasan 

Basri. Dedikasinya yang tinggi terhadap pembangunan sangat 

terlihat. Potensi Bukittinggi sebagai kota wisata berbudaya dan 

pusat perbelanjaan menjadi perhatian.  

Sebagai Pembantu Gubernur Wilayah I, banyak hal yang 

sudah diselesaikan oleh Hasan Basri berkaitan dengan tugasnya 

seperti menyelesaikan masalah pembebasan tanah by pass 

Bukittinggi secara kekeluargaan dan mendapat dukungan dari 

segala pihak. Masyarakat menuntut pemerintah ganti rugi tanah 

untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Terjadilah keributan 

yang mengarah ke tindak pidana dan kekerasan. Sebab di antara 

mereka ada yang membawa pisau dan benda tajam lainnya. 

Menurut Hasan Basri ini karena Pemerintah Daerah Tingkat II 

tidak melibatkan ninik mamak dalam masalah ini. Maka secara 

diplomatis Hasan Basri mempertemukan pemerintah daerah 

dengan ninik mamak sembari memanggil wartawan. Hasan Basri 

meminta kedua belah pihak untuk mengungkapkan semuanya. 

                                                           
140 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 823/4310/Kepeg.1990. 20 Agustus 

1990. Hasan Basri Durin 
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Gambar 22. Danau Buatan Koto Panjang Kabupaten Kampar Provinsi Riau 

Sumber: https://www.wego.co.id/berita/wisata-danau-buatan-plta-koto-panjang 

 

B. Bakti Lain di Sela Kedinasan 

ada tahun 1986–1988 Hasan Basri menjadi Rektor Pertama 

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) Solok. 

Beliau juga sekaligus sebagai Ketua Yayasan. Akan tetapi tahun 

1988 Hasan Basri memberikan jabatan Rektor UMMY kepada 

Prof. Dr. Syafri Safei, M.Si. Hal ini karena adanya kebijakan 

Menteri Pendidikan pada masa itu yang melarang adanya rangkap 

jabatan.  

Pada masa Hasan Basri sebagai Rektor UMMY Solok, 

beberapa sumbangsih telah dilakukannya, seperti mengubah status 

UMMY yang sebelumnya berstatus sekolah tinggi menjadi 

universitas. Perubahan status ini telah berimplikasi terhadap 

perkembangan UMMY ke depannya. Pada saat itu UMMY Solok 

telah memiliki 4 (empat) fakultas/jurusan yaitu ekonomi, 

pertanian, pendidikan, dan hukum. Hasan Basri juga telah 

melakukan kerja sama dengan Universitas Andalas dan IKIP 

Padang dalam urusan tenaga pengajar. Di Universitas Mahaputra 

P 
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Ketua Pelaksana Harian adalah Kolonel Pamuncak. Pelaksanaan 

tugas sebagai ketua yayasan dilaksanakan secara fleksibel saja. 

Hasan basri saling berkomunikasi via telpon dengan Kolonel 

Pamuncak. Suatu waktu datang ke UMMY Solok dan sering juga 

Hasan Basri mengundang Kolonel Pamuncak datang ke 

Bukittinggi. Hasan Basri meminta Kolonel Pamuncak menginap di 

Hotel Tri Arga dan membicarakan usaha untuk kemajuan UMMY 

Solok. Satu hal yang menarik adalah semasa memangku jabatan 

sebagai Ketua Yayasan UMMY Solok Hasan Basri melibatkan 

pejabat yang di bawah koordinasinya. Baik di Pembantu Gubernur 

Wilayah III di Solok maupun mereka yang menjadi kepala daerah 

di wilayah koordinasi Pembantu Gubernur Wilayah I Bukittinggi. 

Sebuah rahasia pertautan yang diciptakan untuk memadukan posisi 

pemerintahan dengan pengembangan pendidikan UMMY Solok. 

Semenjak tahun 1995, Hasan Basri berperan sebagai Wakil 

Ketua Yayasan sekaligus Rektor Universitas Mahaputra 

Muhammad Yamin (UMMY) Solok.142 Di samping itu, beliau juga 

dipercaya sebagai Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan 

Tinggi Swasta Indonesia (BM-PTSI) Wilayah X periode 1991–

1995.143 Semasa menjadi Ketua BM-PTSI Sumbar-Riau-Jambi, 

Hasan Basri sering melakukan kunjungan ke Pekanbaru, Jambi dan 

daerah-daerah lainnya. Di antara permasalahan lapangan yang 

ditemukan seperti menyelesaikan kesulitan dalam hubungan 

pemerintah dan universitas swasta yang ada di Sumbar, Riau dan 

Jambi. Begitu pula dalam sebuah kesempatan Hasan Basri juga 

memberi masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 

seperti masukannya mengenai tenaga pelaksana harian yang untuk 

memudahkan jalannya kerja yayasan swasta di Indonesia. Hal ini 

tidak diragukan karena inilah keahliannya, keahlian di birokrasi. 

                                                           
142 “Drs. Hasan Basri Aktifitas dan Tantangan dalam Bintang Sport Film. Edisi 

17–23 Juli 1997. Lihat “Drs. H. Hasan Basri Cukup Dikenal di Sumbar”, dalam 
Bintang Sport Film-edisi 7–13 Agustus 1997.  

143 Keputusan ketua Umum Badan Musyawarah perguruan Tinggi Swasta 
Indonesia Nomor 17/a/SMPTSI/1991. Kolek si Dokumen Hasan Basri 
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mempunyai misi dan tujuan yang tidak dapat dipisahkan dari 

keberadaan tujuan organisasi BM-PTSI yang didirikan pada tahun 

1984 di Jakarta. Organisasi APTISI telah terdaftar di Direktorat 

Jenderal Sosial Politik, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) No. 

123 Tahun 1999/VIP. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta 

Indonesia (APTISI) mewakili aspirasi lebih dari 3000 Perguruan 

Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia, selain berkomitmen menyusun 

program-program untuk memajukan PTS dan pendidikan nasional 

juga memposisikan diri sebagai mitra kritis pemerintah dalam 

pembangunan bangsa baik yang berkaitan dengan dengan masalah 

pendidikan maupun masalah sosial kemasyarakat.144 Perhatiannya 

terhadap pendidikan juga dilihat dari kesediaannya untuk menjadi 

Sekretaris Dewan Curator (badan Penyantun Universitas Andalas) 

Unand dari tahun 1986 hingga tahun 1996. 

Hasan Basri disela kesibukannya sebagai pembantu Gubernur 

Sumatera Barat Wilayah I beliau juga dipercaya semenjak tahun 

1996 sebagai Ketua IV Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi 

Indonesia (ISEI).145 Selain ditingkat pusat Hasan Basri juga 

diangkat sebagai Pembantu Koordinator ISEI untuk daerah 

Sumatera, yang mendorongnya untuk bertemu dengan pengurus 

ISEI di daerah. Begitu pula keterlibatannya di ISEI telah 

mendorongnya juga menambah pengetahuan melalui konferensi 

dan seminar nasional dan intenational. Beberapa kegiatan ilmiah 

yang diikutinya telah menguatkan kecintaannya terhadap ilmu 

pengetahuan. Hasan Basri mengikuti pertemuan ilmiah Medan 

(Sumatera Utara),  Jakarta, Kedah (Univeritas Utara Malaysia), dan 

Singapura.146 

                                                           
144 https://books.google.co.id/books?id=SMU8DwAAQ Diakses 20 Agustus 

2017. Lihat juga profile APTISI. http://aptisi.or.id/profil/ daikses 21 Aguatus 2017. 
Lihat juga Anggaran Dasar Aptisi. http://aptisi.org/wp-
content/uploads/2013/02/Aptisi-Master-2- Diangkses tanggal 21 Agustus 2017 

145 SK PP ISEI No 001/ISEI/SK/XI/1996 tanggal 11 November 1996 
146 Sertifikat Konferensi International Trade and Invesmen: Setting Trends and 

Inodnesia and the World di Jakarta 16–18 Oktober 1996 yang diselenggarakan 
Indonesia forum. Konggres XI ISEI dengan tema pembangunan Indonesia 25 tahun 
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Hasan Basri mencoba menyemangati kegiatan pacuan kuda di 

Sumatera Barat. Salah satu media untuk meningkatkan semangat 

berlomba dari pencinta kuda adalah dengan memberikan hadiah 

yang besar. Hal ini bukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh setiap 

pejabat karena butuh biaya yang besar. Tapi bagi Hasan Basri yang 

sudah memiliki banyak pengalaman di birokrasi ternyata sangatlah 

mudah. Semasa menjadi Kepala Perlengkapan Kantor Gubernur 

Sumatera Barat beliau banyak memiliki rekanan. Hadiah bagi 

pemenang pacuan kuda dimintakan kepada rekanan tersebut.  

Kegiatan lain membibitkan kuda unggul juga bagian dari 

wilayah kerjanya di PORDASI. Bekerja sama dengan Fakultas 

Peternakan Universitas Andalas dilakukan usaha pembibitan 

pembibitan Kuda. Salah satu teman kerjanya adalah Novirman 

Jamarun yang kemudian diangkat sebagai Pembantu Rektor I 

UMMY Solok. Salah satu hasil dari pembibitan kuda adalah 

banyaknya pesanan kuda yang datang dari berbagai daerah seperti 

permintaan dari Sumatera Utara. Selain itu Sumatera Barat tidak 

pernah absen dalam perlombaan pacu kuda di tingkat nasional dan 

wilayah. Banyak piala diraih oleh kuda Sumatera Barat di lomba 

pacu kuda nasional dan juga di Sumatera Utara. 

PORDASI Sumbar mengirimkan kuda untuk perlombaan di 

Siborong Borong Sumatera Utara atas permintaan Bupatinya. 

Untuk menjalankan PORDASI ketika itu ada dapat sedikit 

anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Di Indonesia 

peranan kuda sampai meningkat untuk keperluan olahraga, tidak 

banyak berbeda dengan negara-negara lain. Tetapi peranan kuda di 

Indonesia lebih dekat dengan masyarakat petani. Dahulunya oleh 

para petani, kuda di samping untuk keperluan angkutan, juga 

untuk menarik bajak di sawah, di samping kerbau. 

Untuk cikal bakal olahraga ketangkasan berkuda di Indonesia 

berawal dari menunggang kuda sambil berburu di hutan-hutan. 

Kesenangan berburu dengan menunggang kuda ini masih banyak 
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yang akhirnya hilang begitu saja. Kemudian pada tahun 1966, 

berdirilah organisasi berkuda yang merupakan satu-satunya yang 

telah diakui oleh KONI Pusat, yaitu : Persatuan Olahraga Berkuda 

Seluruh Indonesia (PORDASI). PORDASI dibentuk atas prakarsa 

empat daerah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi 

Utara dan satu klub SEKARDIU yang dibentuk korps Kavaleri 

Bandung. Sebagai Ketua Umum pertama adalah Achmad Syam 

dari Bogor, PORDASI diakui oleh pemerintah sebagai satu-

satunya organisasi induk berkuda di Indonesia, dengan Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Olahraga tanggal 28 Oktober 1966, 

Nomor: 016/tahun 1966. Sejak itu PORDASI selalu aktif 

menyelenggarakan perlombaan-perlombaan, baik dalam lomba 

pacuan kuda maupun lomba ketangkasan berkuda.  

Di Sumatera Barat juga hal yang sama juga harus terjadi, 

pengembangan fungsi kuda untuk kegiatan olahraga. Inilah usaha 

penting ketua PORDASI. Demam kuda telah terjadi di Sumatera 

Barat ketika itu. Orang kaya pencinta kuda telah berlomba-lomba 

memiliki kuda. Jangan heran apabila betapa terpukulnya seorang 

pencinta kuda di Payakumbuh yang menerima kenyataan kuda 

kesayangannya mati setelah mendapatkan banyak piala. Untuk 

merefleksikan kecintaannya, maka dia mengawetkan kudanya serta 

mamajang di taman depan rumahnya. 

 

C. Buah Pengabdian  

eorang Hasan Basri sangat yakin dengan usaha ikhlas yang 

dilakukan selama hidup tidak akan hilang. Dihargai manusia 

ataupun tidak bukanlah masalah. Tetapi kewajiban yang harus 

dilakukan adalah selalu yakin dengan usaha yang dilakukan apa pun 

bentuknya. Keyakinan yang demikian ini telah membentuk Hasan 

Basri menjadi pribadi yang tangguh dan pantang menyerah serta 

tidak gila hormat. Sejumlah wawancara dengan informan di 

S 
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Ombilin ke Kacang. Setelah tiba dan turun boat hasan Basri 

berkelakar yang bunyinya “Sekali Layar Terkembang Tidak Akan 

Kuncup Selamanya”. Tuanku Salmat Idris sangat terkesan dengan 

canda tersebut. Sehingga beliau kemudian memberikan pernyataan 

tersebut pada judul bukunya. Semenjak saat itu semakin 

berkembanglah hubungan antara Sumatera Barat dengan Negeri 

Sembilan. 

 Ketika Hasan Basri menjadi Pembantu Gubernur Sumatera 

Barat Wilayah I di Bukittinggi maka beliau menjadi pembina 

hubungan dengan negeri sembilan. Dengan demikian terjalin kerja 

sama Kota Kembar antara Negeri Sembilan dengan Wali Kota 

Bukittingi. Seterusnya peresmian kota kembar dilaksanakan di 

Negeri sembilan. Kota kembar ini telah memungkinkan pertukaran 

adat dan budaya serta bidang pendidikan. Wali Kota Bukittinggi 

mengirimkan siswa ke Negeri sembilan. Beberapa program lain 

berkaitan dengan kota kembar juga telah terjadi dibawah lindungan 

Pembantu Gubernur Wilayah I Hasan Basri.  

 Darjah Setia Negeri Sembilan (DNS) adalah anugerah yang 

diberikan kepada individu yang telah memberi perkhidmatan dan 

bakti cemerlang kepada D.Y.M.M. Yang di-Pertuan Besar Negeri 

Sembilan dan Negeri Sembilan.150 Atas perkenan D.Y.M.M. Yang 

                                                           
150 Ada banyak penghargaan yang diberikan di Negeri sembilan seperti Darjah 

kebesaran ini hanya dikurniakan kepada mereka yang betul-betul layak menerimanya 
Kebiasaannya darjah kebesaran ini dikurniakan semasa Hari Keputeraan Yang di-
Pertuan Besar Negeri Sembilan di Balairong Seri, Istana Besar Seri Menanti, Kuala 
Pilah dan untuk menghadap D.Y.M.M Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan bagi 
menerima darjah kebesaran ini, individu tersebut perlulah mematuhi beberapa syarat 
yang ditetapkan oleh unit Pengurusan Majlis Rasmi dan Protokol SUK. Syarat-syarat 
tersebut termasuklah cara pemakaian sewaktu istiadat berlangsung serta adab dan 
tertib ketika menghadap D.Y.M.M yang di-Pertuan Besar semasa menerima darjah 
kebesaran tersebut.erdapat juga larangan-larangan yang perlu dipatuhi ketika istiadat 
pengurniaan darjah kebesaran berlangsung antaranya penerima darjah kebesaran 
antaranya seperti larangan memakai Baju Melayu sedondon; Baju Melayu Teluk 
Belanga; Baju Melayu Songket; Baju Melayu yang bewarna kuning dan putih; 
Memakai capal; serta Memakai sebarang objek pada destar (Tanjak/Tengkolok). 
 Darjah Kerabat negeri Sembilan yang amat dihormati (DKNS). Darjah ini 
adalah kebesaran yang tertinggi di Negeri Sembilan. Darjah ini dikurniakan kepada 
kaum Kerabat Diraja Negeri Sembilan dan Paduka Seri Sultan dan Raja di Malaysia 
yang bersahabat karib dengan Paduka Seri Tuanku Yang di-Pertuan Besar Negeri 
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Gambar 23. Satya Lencana Karya Satya 
Sumber :http://bengkuluprov.go.id/wp-content/uploads/satya-lencana-karya-satya  

 
 

Seterusnya pada tahun 1996 Hasan Basri juga mendapat 

anugerah dari Presiden Republik Indonesia Soeharto Satya lencana 

Karya Satya. Tanda kehormatan ini sebagai penghargaan negara 

atas kesetiaan, kejujuran, kecakapan, kedisiplinannya dalam 

melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil selama dua puluh 

tahun.151 Untuk mendapatkan gelar Satya Lencana Karya Satrya 

tidaklah mudah. Setiap pegawai negeri yang mendapatkan gelar 

Satya Lencana Karya Satya haruslah lulus sejumlah tes khusus 

walaupun dalam aturan umumnya adalah keterangan tentang lama 

masa kerja, tidak pernah terena pelanggaran hukum disiplin tingkat 

sedang atau berat menurut perundang-undangan yang berlaku 

serta tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara 

selama. Semua ini dilewati oleh Hasan Basri dengan sempurna. 

Dalam beberapa dokumen yang dimiliki Hasan Basri juga salah 

satu uji yang terjadi untuk mendapatkan Satya Lencana Karya 

Satrya adalah pengujian khusus termasuk usulan dari gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat kepada Hasan Basri.152 

                                                           
151 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 068/TK/TAHUN 1996. 

Koleksi Dokumen Pribadi Hasan Basri. 
152 Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus. No. SKHP.935/LITSUS/VIII/ 

1997. Koleksi Dokumen Pribadi Hasan Basri.  



170 |   HASAN BASRI: PERJALANAN BIROKRAT SEJATI 

Pada masa ini juga mendapatkan penghargaan yang sama dari 

Universitas Andalas dan IKIP Padang. Penghargaan untuk Hasan 

Basri disematkan pada acara tujuh belasan Agustus oleh gubernur 

Sumbar Hasan Basri Durin. 

 

D. Masa Pensiun 

ekerjaan merupakan salah satu faktor terpenting yang bisa 

mendatangkan kepuasan (karena uang, jabatan dan 

memperkuat harga diri). Oleh karenanya, sering terjadi orang yang 

pensiun bukannya bisa menikmati masa tua dengan hidup santai, 

sebaliknya, ada yang malahan mengalami problem serius (kejiwaan 

ataupun fisik). Begitu juga pria yang baru pensiun cenderung lebih 

banyak mengalami konflik perkawinan dibandingkan dengan yang 

belum pensiun. Pekerjaan membawa kepuasan tersendiri karena 

disamping mendatangkan uang dan fasilitas, dapat juga 

memberikan nilai dan kebanggaan pada diri sendiri (karena 

berprestasi ataupun kebebasan menuangkan kreativitas). Selain itu, 

masalah harga diri memang sering menjadi akar depresi semasa 

pensiun. Pada saat pensiun, mereka merasa kehilangan harga diri 

dan ditambah kesepian karena tidak punya teman-teman. Banyak 

orang yang takut menghadapi masa tua karena asumsinya jika 

sudah tua, maka fisik akan makin lemah, makin banyak penyakit, 

cepat lupa, penampilan makin tidak menarik dan makin banyak 

hambatan lain yang membuat hidup makin terbatas. Pensiun sering 

diidentikkan dengan tanda seseorang memasuki masa tua. Banyak 

orang mempersepsi secara negatif dengan menganggap bahwa 

pensiun itu merupakan pertanda dirinya sudah tidak berguna dan 

dibutuhkan lagi karena usia tua dan produktivitas makin menurun 

sehingga tidak menguntungkan lagi bagi perusahaan/organisasi 

tempat mereka bekerja. Kondisi ini lah yang membuat orang jadi 

sakit-sakitan saat pensiun tiba. Status sosial pun berpengaruh 

terhadap kemampuan seseorang menghadapi masa pensiunnya.  

P 
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waktunya bagi anak anak. Akan tetapi berkat bantuan istrinya 

Nilawati, semua masalah dapat diselesaikan. Kehadiran 

almarhumah istrinya Nilawati telah memberikan ketenangan Hasan 

Basri selama bekerja dan memegang jabatan.  

Pada tahun 1988, pada saat Hasan Basri pindah tugas dari 

Pembantu Gubernur Wilayah III Solok ke Pembantu Wilayah I 

Bukittinggi, Nilawati istrinya baru saja menyelesaikan operasi 

kangker rahim di RSUP M. Jamil Padang. Namun hasil operasi 

tersebut kurang bersih. Akhirnya Nilawati di bawa ke Rumah Sakit 

dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Di RSCM Nilawati 

dirawat selama dua tahun. Pada tahun 1990 Nilawati diizinkan 

pulang oleh dokter. Atas kesembuhan istrinya, Nilawati, Hasan 

Basri mengajak istrinya untuk menunaikan ibadah haji sebagai 

wujud syukur kepada Allah SWT. Hasan Basri dan istrinya 

berangkat menunaikan ibadah haji di tahun yang sama, yaitu tahun 

1990. 

Tak heran sebagai wujud kasih sayang terhadap almarhumah 

istrinya Nilawati, Hasan Basri membangun sebuah mesjid atas 

nama istrinya tersebut. Lebih kurang dua tahun setelah Hasan 

Basri pensiun istri yang sangat dicintai meninggalkannya, tepatnya 

pada tanggal 13 Juni 2000. Penyakit kanker yang telah melemahkan 

wanita yang berhati mulia tersebut. Penyakit ini telah diderita 

Nilawati semenjak tahun 1988. Proses pengobatan medis tidak 

mampu untuk mengendalikan keganasan kanker di tubuh Nilawati 

bahkan membuatnya tidak berdaya bahkan harus kehilangan. 

Sebelum ia pergi menghadap Yang Kuasa, Nilawati sempat dirawat 

di RSCM selama enam bulan. 

Dengan begitu menghadapi masa pensiun bukanlah hal yang 

sulit bagi seorang Hasan Basri. Kedamaian dalam keluarga 

membuatnya tetap hidup untuk selalu beraktifitas setelah pensiun. 

Lebih lebih karena kehadirannya sangat diharapkan oleh ramai 

orang. Hasan Basri semakin sibuk justru setelah pensiun. Tujuan 
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hidup yang jelas, telah membuat masa pensiun Hasan Basri tetap 

bercahaya. Kematangannya dalam birokrasi dan bantuannya masih 

ditunggu tunggu. Hasan Basri masih diperlukan. Inilah 

keberbedaannya dari yang lain. Pensiun tidaklah tidaklah sebuah 

tantangan yang menakutkan tetapi hari hari yang penuh 

kegembiraan dan kebahgiaan. Moralitas yang telah terbina dengan 

sangat baik menuntunnya kepada kegiatan kegiatan keumatan. 

Hasan Basri tetap sibuk bahkan super sibuk untuk berbagai 

kegiatan profesi, kegiatan sosial dan budaya.  

 

E. Mengabdi Untuk Negeri 

ada tahun 1997 Hasan Basri mengahdapi masa pensiun. 

Jabatan sebagai Pembantu Gubernur Sumatera Barat Wilayah 

I di Bukittinggi digantikan oleh Syafruddin Suryo, SH.154 Hal ini 

dimulakan dari tahun 1996-1998 dan resmi pensiun di tahun 1998.  

Namun demikian setelah pensiun Hasan Basri juga dipercaya 

oleh Gubenur Hasan Basri Durin untuk menjadi peneliti 

dilingkungan Balitbang Depdagri. Disamping menjadi team dalam 

urusan perpindahan desa ke nagari. Hal ini seiring dengan 

kepercayaan yang sebelumnya juga diberikan kepada Hasan Basri 

sebagai tim pengembalian pemerintahan desa di Sumatera Barat.155 

Perubahan yang terjadi belakangan di tanah minangkabau. 

Masyarakat Minangkabau dinilai telah terlepas dari adat istiadatnya. 

Wacana kegelisahan dan tantangan di Minangkabau. Untuk 

mengatasi masalah ini agar tidak berlanjut lebih jauh maka 

Gubernur Sumatera Barat Hasan Basri Durin membentuk tim 

yang satu diantaranya dipercaya Hasan Basri.  

                                                           
154 Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No 

Up.1038/5/DM-1997. Koleksi Dokumen Pribadi Hasan Basri. 
155 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat. 

Nomor: SK, 140-592-1998 tentang Pembentukan Team kajian Pengembalian 
Pemerintaahn Desa Kepada Pemerintahan Nagari di Propinsi Daerah Tingkat I 
Sumatera Barat. 

P 
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Selain itu, hari hari pensiun Hasan Basri digunakan untuk 

banyak kegiatan sosial. Beliau ditunjuk sebagai ketua PPTI 

(Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia) Sumatera 

Barat Tahun 1999.156 Satu hal yang sedikit istimewa karena jabatan 

yang seharusnya dipegang oleh profesi dokter justru dipegang oleh 

Hasan Basri yang mempunyai latar belakang ekonomi. Akan tetapi 

barangkali pengalaman birokrasi beliau sangat menjadi acuan 

untuk dipercaya dalam kerjaya sosial ini. Beliau sangat antusias 

membantu pemberantas tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis 

merupakan penyakit rakyat yang harus dicegah dan tidak boleh 

berkembang. Namun Sumatera Barat tergolong provinsi yang juga 

banyak penderita tuberkulosis.  

Kecintaan Hasan Basri terhadap masyarakatlah yang telah 

mendorongnya menerima jabatan sosial ini. Pemikiran Hasan Basri 

tuberkulosis harus dihabisi. Pemberantasan penyakit tuberkulosis 

cepat dilangsungkan. Harus dimulai dari lingkungan karena 

lingkungan media penularan penyakit. penanganan lingkungan 

perlu dilakukan dengan terus menerus. Rumah, tempat-tempat 

umum dan tempat pengelolaan makanan harus segera dibenahi. 

Semuanya haruslah sehat. Keluarga harus memiliki air bersih, 

rumah sehat, tempat-tempat umum sehat, dan tempat pengelolan 

makanan sehat. Rumah sehat, limbah, sampah dan jamban 

keluarga serta air bersih sehat hal hal yang harus disosialisasian 

penjelasannya. Kampanye rumah dan lingkungan disekitar rumah 

harus memenuhi syarat kesehatan harus terus dipopulerkan; seperti 

pegelolaan sampah, pengelolaan limbah, jamban dan kandang 

ternak yang ada disekitar rumah. Begitu juga perlu dijelaskan 

kepada masyarakat keadaan rumah; ventilasi sirkulasi udara. 

Lingkungan rumah tanpa sampah, limbah yang belum dikelola 

dengan baik dan kandang ternak yang dekat dengan rumah harus 

diciptakan. Demikian juga peningkatan penyuluhan dan 

                                                           
156 Surat Keputusan No 12/SK/PP-PPti XXX/94/1999 tentang persetujuan 

dan Pengesahan Sususunan Pengurus Wilayah PPTISumatera Barat Masa bakti 1999-
2004  
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baik dengan perantau Minangkabau telah membuatnya mampu 

menjalankan peran sebagai Ketua Masyarakat Peduli Minangkabau. 

Kucuran dana perantau dibinanya untuk pembangunan di 

kampung halaman. Seperti halnya harapan perantau tentang 

kemakmuran dan kejayaan Minangkabau.  

Saat ini Hasan Basri telah berusia 80 tahun tapi perjuangan 

untuk kepentingan orang banyak masih tetap. Sisa tenaganya yang 

ada banyak digunakan untuk kerja sosial. Beliau aktif dalam 

mengembangkan mesjid dan masalah adat. Hasan Basri masih 

menjadi tokoh penggerak kegiatan sosial. Salah satu kegiatannya 

dalam membangun negeri adalah dengan menjadi Ketua Dewan 

Pembina LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) 

Sumatera Barat pada tahun 2014.  

LKAAM adalah sebuah organisasi yang dibuat oleh 

pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat yang bertujuan untuk 

melestarikan adat dan budaya Minangkabau di Sumatera Barat 

Pekerjaannya di LKAAM cukup bersinergi dengan kepercayaan 

yang diembannya sebagai Ketua Masyarakat Peduli Minangkabau. 

Di LKAAM struktur budaya Minangkabau dibangun untuk 

membentengi LKAAM melindungi kepentingan komunitas adat 

dari intervensi kepentingan-kepentingan perubahan politik negara 

dan luar. Karena selain terdiri dari unsur-unsur pemuka adat, dan 

pemuka agama juga terdapat tokoh cendikiawan pada LKAAM. 

Sehingga LKAAM mampu untuk mengontrol perubahan sosial 

budaya yang terjadi dalam masyarakat. LKAAM secara kerja tidak 

mengabaikan dukungannya terhadap pemerintah. Kedudukan 

Hasan Basri di LKAAM telah menjalin ikatan siraturahim dengan 

pemerintah karena latar belakangnya yang juga dari pemerintahan. 

Seharusnya memang demikian untuk penguatan kerja kerja 

pembangunan. Kontroversi tidak berarti lawan tapi masukan yang 

berarti bagi pembangunan. Inilah yang sangat ditekankan Hasan 

Basri selama memimpin LKAAM Sumatera Barat. 
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Gambar 24. Kegiatan PORDASI 

Sumber: Koleksi Pribadi Hasan Basri 

 

 
Gambar 25. Lomba Pacu Kuda  

Sumber: Koleksi Pribadi Hasan Basri 
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Gambar 26. Penyerahan Piala oleh Presiden Soeharto 

Sumber: Koleksi Pribadi Hasan Basri 

 
 

 
Gambar 27. Saat Bersama Gubernur Sumatera Barat Azwar Anas 

Sumber: Koleksi Pribadi Hasan Basri 
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Gambar 28. Malam Pisah Sambut Pembantu Gubernur Wilayah I 

Sumber: Koleksi Pribadi Hasan Basri 
 
 
 

 
Gambar 29. Bersama Kawan Kawan di DHD 45 

Sumber: Koleksi Pribadi Hasan Basri 
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Gambar 30. Pada Acara Solok Saiyo Sakato 

Sumber: Koleksi Pribadi Hasan Basri 
 
 
 

 
Gambar 31. LKAAM Sumbar 

Sumber: Koleksi Pribadi Hasan Basri 
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Gambar 32. Kenangan dengan Istri Tercinta Mila 

Sumber: Koleksi Pribadi Hasan Basri 
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Gambar 33. Mila dalam Sebuah Acara Kenegaraan 

Sumber: Koleksi Pribadi Hasan Basri 

 

 
Gambar 34. Kenangan Nilawati Bersama Bapak Emil Salim 

Sumber: Koleksi Pribadi Hasan Basri 
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Gambar 35. Siraturahmi Hari Raya Idul Fitri 

Sumber: Koleksi Pribadi Hasan Basri 
 
 

 
Gambar 36. Hasan Basri Tahun 2018 
Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti 
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