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ABSTRAK 

Sebagai daerah rantau, Pariarnan didiarni oleh penduduk yang berasal dari 
berbagai etnis, termasuk etnis Tionghoa, India Arab, dan etnis Minang yang berasal dari 
dae~ah pedalaman Surnatera Barat, namun sejak pendudukan Jepang kehiduapn hannonis 
+ 'cx4aman mengalami kekacauan yang luar biasa sehingga akhirnya setelah tahun 1965 
{'' ota ini tidak ditemukan lagi komunitas Tionghoa yang tinggal dan menetap di sana. 
:>- lmena ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, dimana sebelumnya etnis ini 

- ,Lsmbang dan hidup berdampingan dengan penduduk lainnya di Pariaman. Untuk 
rrempertajam analisis, maka dirumuskan beberapa pertanyaan utama, yaitu Bagaimana 
Ssndisi social, ekonomi, dan politik Pariarnan ? Apakah faktor-faktor dan bentuk tindak 
~ekerasan di Pariarnan? Dan Apakah yang yang menjadi sasaran hanya etnis Tionghoa 

Metode yang digunakan dalarn penelitian ini adalah metode sejarah dengan 
mengikuti langkah-langkah heuristik, kritik, interpretasi dan eksplanasi. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa ternyata yang menyebabkan etnis Tionghoa tidak ditemukan lagi 
di Pariaman adalah kekacauan politik ketika Pariarnan dikuasai oleh Jepang. Tindak 
kriminalitas dan kekerasan yang terjadi di Pariaman didorong oleh tekanan yang 
berlangsung sejak lama. Hal ini terjadi akibat dari perlakuan istimewa tyang diberikan 
oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap etnis Tionghoa, baik dari segi status sosial, 
peluang ekonomi, maupun kesempatan berpolitik. Peralihan kekuasaan dari pemerintahan 
qindia Belanda ke pendudukan Jepang sangat mempengaruhi Etnis Tionghoa di 
Pariaman. Ketidakstabilan sikap etnis Tionghoa terhadap pribumi menyebabkan muncul 
tlndak kriminalitas dan kekerasan yang mengakibatkan banyak orang Tionghoa yang 
mer~jad? korban dan melarikan diri ke prdang dan daerah laimya di pedalclaman Surnatera 



PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam 
ha1 ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen 
untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik 
yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari 
sumber lain yang relevan atau bekerja sarna dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk 
melaksanakan penelitian tentang Kriminalitas dan Kekerasan: Sejarah Sosial Etnk 
Ti'onglzoa di Pariaman Sumatera Barat pada Masa Pendudukan Jepang, berdasarkan 
Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 715/J41/KU/DIPAl2006 Tanggal 1 Maret 2006. 

Kami menyarnbut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab 
berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian 
Universitas Negeri Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai 
sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umurnnya. Di 
samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi 
terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, 
kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat 
Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada 
mumnya dan khususnya peningkatan mutu staf akadernik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai 
~ i h a k  yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga 
terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan 
tim pereviu Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Secara khusus, kami 
menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah 
berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Karni yakin tanpa dedikasi 
dan kerjasama yang terjalin selarna ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan 
sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih 
baik lagi di masa yang akan datang. 

Terima kasih. 

Padang, November 2006 
. - :  '' Ketua Lembaga Penelitian ,< .- Universitas ~ e ~ e r i  Padang, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A, Latar Belakang Masalah 

Peristiwa penjarahan, pemerkosaan, pembunuhan, dan tindakan 

kekerasan yang te rjadi pada bulan Mei 1998 yang lalu membuka memori kita 

kembali ke masa lalu. Ternyata peristiwa kekerasan tersebut bukanlah yang 

pertarna kali menimpa etnis Tionghoa di Indonesia, tetapi merupakan kaji 

yang telah berulang dari periode ke periode. Tragedi demi tragedi terjadi di 

berbagai daerah di Indonesia, termasuk di salah satu kota di pesisir pantai 

barat Surnatera, yaitu Padang Pariaman atau biasa dikenal dengan kota 

Sebagai daerah rantau2, Pariaman didiami oleh penduduk yang berasal 

dari berbagai etnis. Pada tahun 1620 Belanda menjadikan Pariaman sebagai 

tempat untuk mengumpukan dan penimbunan komoditi ekspor yang dibawa 

' Zuber Usman mengatakan bahwa kata "Pariaman" berasal dari kata diam yang 
mendapat awalan pa (pe) dan akhiran an yaitu padiaman yang memiliki makna tempat diam atau 
tempat tinggal. Tentang pembahan hump d menjadi r sudah biasa dalam bahasa Indonesia dimana 
kata pedih menjadi perih, datu menjadi ratu, mudah menjadi murah, dan padi menjadi pari. 

Menurut tambo, alam Minangkabau terdiri dari 2 wilayah; pertama darek yaitu daerah 
pedalaman sebagai negeri kelahiran dan pusat kebudayaan Minangkabau, serta bersifat homogen 
dan asli dari segi budaya. Kedua rantau yaitu daerah luar atau perbatasan di sepanjang pantai barat 
Sumatera yang kemudian dibangun oleh orang-orang dari darek dan dari luar Minangkabau yang 
besifat heterogen dan campuran karena keragamannya. Orang Minangkabau mempakan salah satu 
suku di Indonesia yang mendiami propinsi Sumatera Barat (Karesidenan Sumatera Barat) memiliki 
3 ciri penting, yaitu kepercayaan yang h a t  kepada Islam, suka merantau, dan matrilineal. 
Mengenai batasan yang tegas tentang wilayah Minangkabau lihat lebih lanjut Datuk Batuah, Sango 
Tarnbo Alarn Minangkabau, Payakumbuh : Perdjetakan Lembaga, 1954-, hlm. 10 - 12; Amir 
Syarihddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalarn Lingkungan Adat Minangkabau, 
Jakarta : Gunung Agung, 1984, hlm. 122; Tsuyoshi Kato, "Rantau Pariaman : Dunia Saudagar 
Pesisir Minangkabau Abad XIX" dalam Akira Nagazumi, Indonesia Dalarn Kajian Sarjana 
Jepang : Perubahan Sosial-Ekonorni Abad XLY & XY dan Berbagai Aspek Nasionalisrne 
Indonesia. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1986, hlm. 79 - 80. 



dari daerah pedalaman. Dari Pariaman hasil bumi dibawa melalui pelayaran 

pantai yang sepenuhnya dikelola oleh orang Tionghoa. Orang Tionghoa 

berfimgsi sebagai penghubung antara pedagang Eropa dengan pedagang 

h.linangkabau.3 

Peranan orang Tionghoa dalam perdagangan pantai berkembang 

dengan pesat setelah mereka menjadi agen bagi perusahaan dagang Belanda. 

Mereka menjadi mitra untuk memperluas jaringan perdagangan Belanda 

terutarna dalarn perdagangan pantai dan penjual eceran. Bersamaan dengan 

munculnya perusahaan dagang Belanda, orang-orang Tionghoa dari Batavia 

banyak yang mendapat izin dari pemerintah Hindia Belanda untuk datang ke 

Padang dan Pariaman. Mereka menjadi agen-agen Belanda seperti yang 

mereka lakukan di Batavia dan menjadi pemasok untuk kebutuhan Sumatera 

Barat dari Jawa terutama garam.4 

Walaupun berada di daerah pesisir, mata pencaharian penduduk 

Pariaman tidak hanya sebagai nelayan, tetapi ada juga yang bertani, 

berdagang, dan industri rurnah tangga. Peke jam bertani pada umumnya juga 

dilakukan oleh sebagian besar penduduk yang berprofesi sebagai nelayan 

karena nelayan tidak bisa setiap hari pergi berlayar ke laut, seperti pada hari- 

hari tertentu misalnya pada hari Jumat adanya larangan untuk pergi ke laut 

untuk menangkap ikan.' Oleh karena itu sebagian penduduk Pariaman 

Rusli Amran, Padang Riwayatmu Dulu, Jakarta : Yasaguina, 1988, hlrn. 99. 
Christine Dobbin, Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berkembang: 

Sumarera Tengah 1784 - 1847, Jakarta : MIS, 1992, hlm. 104 - 105. 
Adanya larangan untuk kelaut pada hari Jumat merupakan mitos yang berkaitan 

dengan mitos yang berkembang di kalangan penduduk. Sebetulnya sebagai penduduk yang 



umumnya juga bekerja sebagai petani yang sudah diwariskan secara turun 

temurun. 

Selain bertani dan sebagai nelayan, penduduk Pariarnan juga terkenal 

sebagai pedagang. Berdagang umumnya dilakukan oleh nelayan atau petani 

yang mendapatkan hasil melebihi dari kebutuhan hidup sehari-hari. Hasil yang 

berlebih dijual keluar dari daerah Pariaman seperti ke Padang, Padang 

Panjang, Bukittinggi, Payakurnbuh. Sekembalinya para pedagang membawa 

barang-barang kebutuhan lain dari daerah yang dikunjungi. Pekerjaan ini akan 

ramai dilakukan penduduk jika panen baik, malah sebaliknya jika panen tidak 

ada, maka pedagang pun langsung sepi. Namun kemudian berdagang menjadi 

peke jam yang paling mulia dan terhormat jika dibandingkan sebagai petani, 

akibatnya banyak lahan yang terlantar dan ditinggalkan oleh pemiliknya. 

Pekerjaan lain yang juga berkembang di Pariaman adalah industri 

kecil. Meningkatnya hasil pertanian kelapa menunjang dibangunnya industri 

kopra dan minyak kelapa yang umumnya terdapat di setiap nagari, namun 

pengolahannya masih sederhana. Usaha industri minyak kelapa ini juga ada 

yang dikelola oleh para pedagang Tionghoa. Mereka mendapatkan bahan baku 

kelapa dari kebun kelapa rakyat di pedalaman. 

Depresi ekonomi yang melanda dunia setelah perang dunia I1 pada 

tahun 1929 mengakibatkan penderitaan yang sangat dalarn bagi penduduk 

Pariarnan . Sebagai penghasil kopra untuk di ekspor, daerah ini sangat 

terpukul. Banyak industri kecil dan industri besar termasuk milik orang 

beragama Islam tentu tidak keberatan dengan tujuan dari mitos tersebut karena bertujuan untuk 
memuliakan hari Jumat supaya dapat melaksanakan sembahyang Jumat dengan sebaik-baiknya. 
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Tionghoa yang menghentikan usahanya, akibatnya terjadi pengangguran. 

Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat semakin memburuk ketika saat 

menjelang masuknya tentara Jepang ke tanah air karena masa ini merupakan 

masa yang sangat menentukan bagi penjajahan Belanda d m  rakyat Indonesia. 

Betapa tidak, rakyat yang sudah sangat benci kepada Belanda dan 

menginginkan kemerdekaan mengharapkan Jepang datang sebagai pemberi 

kebebasan. Propaganda-propaganda dengan mengurnandangkan semboyan 

"kemakmuran bersama Aia Timur Raya dan membebaskan bangsa Indonesia 

dari perasan penjajahan baraf' yang disiarkan melalui radio sebelum Jepang 

datang sangat berpengaruh di kalangan rakyat. Rakyat menyarnbut tentara 

Jepang dengan meneriakkan "hidup dai Nippon", Indonesia merdeka dan 

bendera Hinomaru dikibarkan bersarna bendera merah putih di simpang 

sebelum memasuki pusat kota. 

Pada tanggal 7 Maret 1942 tentara Jepang masuk ke Pariarnan tanpa 

mendapatkan perlawanan yang berarti dari Belanda. Saking senangnya 

menyambut kedatangan tentara Jepang, rakyat kemudian menjarah dan 

merampok rumah-rumah Belanda yang sudah ditinggalkan perniliknya karena 

melarikan diri ke Padang. Rurnah Belanda tersebut kemudian diserahkan ke 

Jepang untuk digunakan sebagai tempat tinggal dan kantor. Hal ini 

menyebabkan orang-orang Tionghoa menjadi gelisah, takut kalau menjadi 



sasaran kemarahan rakyat karena mereka adalah anak emas Belanda pada 

Setelah satu bulan kedudukan tentara Jepang di pusat kota Pariaman 

lama kelamaan tentara Jepang mulai menyebar ke daerah pelosok seperti 

Sungai Limau, Kurandji, Kepalo Koto, Sungai Sariak, dan daerah lainnya di 

pedalaman. Rakyat mulai dipaksa bekerja untuk kepentingan Jepang. Sekitar 

tahun 1943 Jepang memerintahkan setiap rakyat untuk mencabut besi 

pekarangan rakyat di bawah ancaman bajonet untuk membangun benteng 

pertahanan sampai ke kampung-kampung di daerah pelosok.7 

Dalam keadaan tertekan atas kekejaman Jepang, beberapa orang 

Tionghoa mencoba mengambil hati tentara Jepang dengan harapan supaya 

dapat mempertahankan kedudukan mereka sebagai kela.9 perantara antara 

tentara Jepang dengan rakyat Pariaman yang sewaktu pemerintahan Hindia 

Belanda mereka mainkan. Untuk menyelamatkan diri dan harta bendanya ada 

sebagian orang Tionghoa yang tidak segan-segan menempuh segala cara, 

malah sarnpai membuat penduduk Pariaman marah yaitu menyerahkan gadis- 

gadis mereka kepada tentara Jepang dan melakukan peke rjaan-peke rjaan yang 

tidak baik di dekat rumah-rumah ibadah.8 

Belanda menggunakan orang Tionghoa sebagai mitra dagang mereka untuk menunjang 
kemajuan perekonomian di Hindia Belanda. Untuk mengontrol kegiatan orang Tionghoa di Hindia 
Belanda, pemerintah menerapkan peraturan yang berubah-rubah dan disesuaikan dengan 
kebutuhan dan kepentingan Belanda Berbagai fasilitas diberikan kepada orang Tionghoa terrnasuk 
sebagai pemungut pajak dan kedudukan khusus sebagai kelompok Timur asing di atas pribumi. 
Lihat lebih lanjut Emiwati, "Asap Hio di Ranah Minang : Kehidupan Komunitas Tionghoa di 
Surnatera Barat Pada Pertengahan abad XIX Sampai Awal Abad XX, Tesis. Yogyakarta : Program 
Pasca Sar'ana UGM, 2002, hlrn. 105 - 108. 

Osmar Ismael, Wawancara, Pariaman, 1 1 Juli 2005. 
Sjarifah Umi, wmvancara, Pariaman, 2 1 Juni 2005. 



Jepang menciptakan kehidupan saling benci di antara penduduk 

Pariaman. Selain melakukan tindakan keras dm kejam, Jepang juga 

melakukan Japanisasi terhadap rakyat. Anak-anak diharuskan sekolah, 

pegawai, ulama, dan unsur-unsur lain dalarn masyarakat diharuskan belajar 

bahasa Jepang, menghadap ke timur membungkdckan badan untuk 

menghormati kaisar yang dianggap sebagai dewa, serta setiap berpapasan 

dengan tentara Jepang h a m  memberi hormat dan membungkukkan badan. 

Tanggal 29 Juni 1943 pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan 

yang memerintahkan pembentukan tentara sukarela di Jawa, Sumatera, 

Kalimantan Utara, dan Malaya untuk membantu tentara Jepang 

mempertahankan kawasan ini dari serangan sekutu. Awal Oktober 1943 

pemerintah juga mengeluarkan pembentukan Tentara Rakyat (Giyu-gun atau 

Lasykar ~ a k ~ a t ) ?  Jepang membetuk Giyu-gun di Pariaman dalarn dua 

periode yaitu kompi Tabajashi dan kompi Nishikawa. Disamping latihan 

infantri Giyu-gun Jepang juga memberlakukan latihan Giyu-gun laut yang 

menjadi cikal bakal Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) di 

~ariarnan." Giyu-gun yang sudah terlatih dan direncanakan pemerintah 

Jepang untuk membantu mereka menghadapi sekutu berbalik menghantam 

tentara Jepang begitu mengetahui kekalahan dan kehancuran tentara Jepang 

dari sekutu. Dengan perlawanan yang lebih terorganisir sebagai hasil latihan 

militer dengan tentara Jepang, Giyu-gun memiliki keberanian melakukan 

Giyu gun mulanya dibentuk pemerintah Jepang di sepanjang kawasan pesisir dengan 
membentuk pos-pos penjagaan untuk mempertahankan diri dari kemungkinan invasi sekutu 
melalui laut. Lihat lebih lanjut Audrey kahin, Dari Pemberontakan Ke Integrasi Sumatra Barat 
dun Politik Indonesia 1926 - 1998, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlrn. 143 - 150. 

'O Ibid 



perlawanan. Pergerakan ini didukung oleh kelompok masyarakat dari 

keturunan India dan Arab, sedangkan orang Tionghoa berada pada posisi ragu- 

ragu dan tidak menentukan sikap menghadapi gejolak pergerakan yang 

semakin marak. Orang Tionghoa kemudian membentuk organisasi sendiri 

unhk mempe rjuangkan kepentingan kelompok mereka dalam organisasi Poh 

An TU~." 

Untuk menghadapi Giyu-gun yang sudah terlatih, pemerintah Jepang 

kemudian membuat siasat supaya senjata yang sudah diberikan kepada 

pemuda bisa dilucuti, narnun walaupun hanya bermodalkan senjata marnbu 

dan parang pada malam hari bulan Desember 1945, para pemuda yang 

tergabung dalarn Giyu-gun berencana untuk melakukan pengrebekan terhadap 

asrama-asrama tentara Jepang yang terdapat di Pariaman. Rencana tersebut 

rnengalami kegagalan karena temyata tentara Jepang sudah mengetahui 

rencana tersebut dan menyiapkan diri menyambutnya. Setelah peristiwa 

tersebut pemerintah Jepang meningkatkan kewaspaan dan melakukan patroli 

dan menjaga tempat-tempat penting dalam kota. Walaupun mengalami 

kegagalan dalarn rencana pengrebekan terhadap asrarna Jepang untuk 

mendapatkan senjata, kemudian bekas pasukan Giyu-gun membentuk barisan 

untuk melakukan gerilya terhadap tentara Jepang. Setiap tentara Jepang yang 

berani keluar dari kesatuannya ditangkap dan dibunuh lalu senjatanya 

diambil.I2 

" Ibid 
'' Ibid 



Dulu Pariarnan berfungsi sebagai bandar dagang tempat pertemuan 

para saudagar dari pedalaman Minangkabau dengan pedagang Tionghoa dan 

pedagang asing, namun sekarang Pariaman hanyalah kota administratif yang 

menakutkan bagi etnis Tionghoa. Semuanya tinggal kenangan lama yang 

meninggalkan luka dan trauma yang memberikan akibat yang luar biasa bagi 

generasi sekarang ini. Pariarnan yang dulunya bagaikan sorga yang 

memberikan kenyarnan tempat tinggal dan berusaha bagi orang Tionghoa, 

sekarang hanya tinggal sejarah masa lalu yang sangat menakutkan, bahkan 

untuk dilewati sekalipun. Seperti yang diungkapan oleh seorang Tionghoa 

yang nenek moyangnya dulu berasal dari Pariaman "Dari pada Iewat ke 

Pariaman, lebih baik dia menghantamkan dirinya ke mobil fuso yang sedang 

jalan dengan kecepatan tinggi ". 

Fenomena di atas menarik untuk diteliti lebih lanjut, kenapa suasana 

yang tenang dan damai berubah secara dratis ketika Jepang mulai 

menanarnkan kekuasaannya di Pariaman? Kenapa etnis Tionghoa rnelarikan 

diri dari Pariaman? Dan banyak pertanyaan laimya yang menarik tentang 

etnis Tionghoa ini. 

Rumusan Masalah 

Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini merniliki dua 

kerangka besar, yaitu pertarna adanya politik kekerasan yang terjadi dalam 

masyarakat. Kedua adanya jebakan kemiskinan yang membuat masyarakat 

seperti tidak dapat keluar dari lingkarannya. Di antara kedua pokok 

permasalahan tersebut sesungguhnya terdapat pokok pennasalahan utarna 



yaitu masalah ekonomi. Secara umum politik kekerasan yang terjadi dalam 

masyarakat lebih banyak ditujukan pada etnis tertentu saja, yaitu etnis 

Tionghoa, dirnana etnis ini berada di kelas menengah dari sektor ekonorni 

sehingga menimbulkan kecemburuan dari kalangan massa yang urnurnnya 

adalah kelompok yang berada di bawah garis kerniskinan atau mereka yang 

tejebak dalam kemiskinan, baik secara struktural maupun tidak. Untuk 

mempertajam analisis, maka dirurnuskan beberapa pertanyaan utarna, yaitu : 

1. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan politik kabupaten Pariaman 

pada masa penjajahan ? 

2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan 

di Pariaman? 

3. Bagaimanakah bentuk tindak kekerasan yang terjadi di Pariaman? 

4. Benarkah yang menjadi sasaran tindak kekerasan di Pariaman hanya 

etnis Tionghoa saja? 



BAB I1 

TINJAUAN PUSTAKA 

A, Kerangka Berfikir 

Faktor utarna dalam interpretasi dan rekonstruksi sejarah adalah 

kerangka teori yang digunakan dalam mengolah fakta-fakta yang 

bersangkutan dengan topik penelitian. Penelitian ini memusatkan perhatian 

pada masalah kiminalitas dan kekerasan yang ditemukan dalam kehidupan 

etnis Tionghoa di Pariaman. Banyak aspek yang akan diungkapkan dalam 

penelitian ini yaitu meliputi segala aspek kehidupan seperti aspek sosial, 

budaya, ekonomi, maupun politik. 

Tulisan ini dianalisa dengan menelusuri dan mengungkapkan latar 

belakang kehidupan etnis Tionghoa di Pariaman. Perubahan-perubahan yang 

terjadi dan menuntun untuk memahami perubahan-perubahan tersebut dengan 

melihat faktor penyebab, sedangkan faktor penyebab dapat ditelusuri dari 

sumber-surnber penyebab. Dalam ha1 ini difokuskan pada faktor eksteren dan 

interen. 13 

Penelitian ini berusaha mengungkapkan fakta-fakta yang berkaitan 

dengan tindak kriminalitas dan kekerasan yang terjadi dalam kehidupan etnis 

Tionghoa di Pariarnan, baik sebagai pelaku maupun korban. Dalam melihat 

gerakan anti Tionghoa setidaknya ada dua ha1 yang disoroti, yaitu pertama 

kekerasan politik yang dilakukan oleh priburni dan kedua jebakan kemiskinan 

di kalangan massa sebagai akar semua kejadian itu sendiri. Kita juga tidak bisa 

13 Gilbert J. Garraghan, SJ, A Guide to Historical Method, New York : Fordham 
University Press, 1957, hlm. 108. 
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menutup mata bahwa kedua persoalan ini merniliki kemampuan ekonomi yang 

tinggi adalah etnis Tionghoa, sementara kelompok priburni merupakan mereka 

yang terjebak dalam kemiskinan. 

Untuk meninjau etnis Tionghoa sebagai suatu etnis, maka perlu dilihat 

pengertian dan makna yang terkandung di dalarnnya. Pengertian etnis sangat 

luas cakupannya. Etnik(s) mengandung makna orang pinggiran yang 

jurnlahnya sedikit clan dikesampingkan dari posisi yang dorninan, berjuang 

untuk memperoleh h u h  dan politik.14 Etnis bertalian dengan suatu 

kelompok sosial dalam suatu sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai 

arti atau kedudukan tertentu karena alasan keturunan, adat, agama, bahasa, dan 

ciri tertentu lainnya." Dari makna yang terkandung dalam pengertian etnis ini 

terlihat bahwa etnis Tionghoa sebagai sebuah kelompok yang merniliki 

kebudayaan, pandangan, agama, bahasa, dan pola hidup yang berbeda dengan 

masyarakat setempat. 

Selanjutnya James P. Spreadly mengatakan bahwa etnografi adalah 

melakukan penggambaran tentang sebuah kebudayaan. Koetjaraningrat juga 

mengatakan bahwa etnografi adalah suatu deskripsi mengenai kebudayaan 

suatu suku bangsa.16 Pendekatan etnografi digunakan dalam studi ini dengan 

tujuan agar bisa memahami kebudayaan yang dikembangkan oleh orang 

Tionghoa di Pariaman. Di Pariaman terjadi pergeseran budaya yang dianut 

oleh orang Tionghoa yang mengarah kepada perubahan budaya yang 

l4 Jennifer Cushman & Wang Gungwu, Perubahan Idenfitas Orang Cina di Asia 
Tenggara (te rjemahan), Jakarta : Grafiti Press, 1991, hlrn. 68-69. 

I5 Ensiklopedi Indonesia, Jilid 2, Jakarta : Ictiar Baru van Hoeven, 1980, hln. 974. 
16 James P. Spreadly, Participant Observation, (Orlando : Holt Rinehart and Wiston, Inc, 

1980), hlrn. 3. 



dipengaruhi oleh pemegang kekuasaan. Te rjadinya pergeseran penguasa pada 

paska kemerdekaan dari Hindia Belanda Belanda ke masa pendudukan Jepang 

dan ke negara Indonesia mengakibatkan te rjadi pula perubahan budaya yang 

dikembangkan oleh orang Tionghoa. Perubahan bentuk budaya ini sangat 

dipengaruhi oleh interaksi dan integrasi antara orang Tionghoa dengan 

masyarakat setempat. 

Konsep yang terpenting digunakan untuk melihat masalah penelitian 

ini adalah konsep kekerasan politik yang dikembangkan oleh Henk Schulte 

Nordholt. Dimana kekerasan politik dalah penggunaan kekerasan fisik atau 

pemaksaan yang dilancarkan dengan maksud merusak pihak lain (termasuk 

harta benda mereka) dan berkaitan dengan perjuangan untuk merebut 

kekuasaan." Konsep Henk sangat penting digunakan karena tindak 

kriminalitas dan kekerasan yang te rjadi di Pariaman bersarnaan ketika hendak 

mempe rjuangkan kemerdekaan, lepas dari tekanan penjajahan. Faktor-faktor 

yang tersembunyi dibalik aksi-aksi kriminal, sehingga hubungan antara 

kekerasan dengan potensi, maskulinitas, dan protes terhadap politik kolonial 

dapat diungkapkan. 

Be Tinjauan Bibliografi 

Beberapa penelitian terdahulu sebetulnya telah mengilhami penulis 

mengangkatkan topik ini sebagai pernasalahan penelitian ini. Di antaranya 

Christine Dobbin dalam tulisannya yang berjudul "Kebangkitan Islam daIam 

Ekonomi Petani yang Sedang Berubah : Sumatra Tengah 1784 - 1847' 

17 Henk Schulte Nordholt, Kriminalitas, Modernitas dan Identitas Dalam Sejarah 
Indonesia; Jakarta : Pustaka Pelajar, 2002, hlm. Vii-ix. 



membahas tentang gerakan kebanglutan Islam melalui suatu gerakan 

pembaharuan yang dikenal dengan Gerakan Padri. Dalarn tulisannya Dobbin 

juga mengulas tentang perubahan-perubahan yang te rjadi dalam perekonomian 

tradisonal Minangkabau, menyangkut masalah jaringan perdagangan lokal dan 

internasional yang berkembang di sepanjang pantai barat Sumatera antara 

pedagang Minangkabau, Cina, Eropa, Aceh, India, Arab, dan pedagang asing 

lainnya. Dalarn tulisannya ini Dobbin mengungkapkan peranan dan 

kehidupan pedagang Tionghoa di pantai Pariaman yang befingsi sebagai 

bandar dagang dan interpot pantai terpenting di abad 19. 

Selain itu Akira Oki dalam disertasinya yang be rjudul "Social Change 

in the West Sumatra Village ", membahas tentang pertanian dan perdagangan 

di Surnatera Barat yang sudah berkembang dengan cepat sejak tahun 1890-an 

sebagai akibat munculnya generasi reforrnasi Islam di awal abad XX. Akira 

Oki juga membahas tentang politik yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia 

Belanda yang bertujuan untuk memperkecil kemerdekaan nagari sebagai unit 

ekonorni dan melemahkan kedudukan penghulu di dalam masyarakat 

Sumatera Barat dan memberikan peluang kepada etnis Tionghoa untuk 

memperluar jaringan perdagangannya sampai ke pedalaman Surnatera Barat. 

Selanjutkan tesis Erniwati "Asap Hio Di ranah Minang: Kehidupan 

Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat Pada Pertengalzan Abad XY Sampai 

Awal Abad XX" membahas tentang asal usul dan proses terbentuknya 

komunitas Tionghoa di Sumatera Barat. Dalam tulisannya Erniwati 

mengungkapkan tentang kehidupan sosial, budaya, ekonorni, dan proses 



interaksi etnis Tionghoa dengan masyarakat Sumatera Barat termasuk di 

Pariaman. 

Henk Schulte Nordholt dalam "tulisannya Kriminalitas, Modernisasi 

dan Identitas Dalam Sejarah Indonesia" menggambarkan tentang bentuk 

krirninalitas dan kekekerasan politik yang terjadi dala perpolitikan Indonesia 

sejak kolonial hingga terbentuknya negara Inedonesia. Dalam tulisannya Henk 

menjelaskan tentang pengertian kekerasan, faktor-faktor pendorong 

munculnya tindak kekerasan clan krirninalitas serta identifikasi pelaku dan 

kecendemngan korban. 

Bertolak dari karya di atas inilah, maka penulis tertarik untuk 

mengangkatkan masalah krirninalitas dan kekerasan yang te jadi di Pariaman 

pada masa pendudukan Jepang, khususnya mengenai kehidupan sosial etnis 

Tionghoa 



TUJUAN DAN MANFkAT PENELITIAN 

A, Tujuan Penelitian 

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan sebab dan bagaimana proses 

tejadinya kriminalitas dan tindak kekerasan yang terjadi di Pariaman. Selain 

itu penelitian ini juga akan menggambarkan kenapa orang Tionghoa tidak mau 

lagi tinggal di Pariaman dan trauma dengan kota pantai ini, padahal nenek 

moyang mereka dulunya tinggal dan berkembang di daerah ini. 

B. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan rnemberikan masukan terhadap pemerintah 

daerah mengenai persoalan-persoalan sosial yang memberikan pengaruh 

terhadap perkembangan kota. Dengan tergambarnya fenomena sosial 

masyarakat Pariarnan sejak pemerintahan Hindia Belanda sampai masuknya 

Jepang, maka akan terungkap bagaimana kehidupan etnis Tionghoa sebagai 

bagian dari masyarakat Pariarnan sejak berabad-abad tahun yang lalu. 

Fenomena yang tergambar dalarn penelitian ini tentu akan menjadi 

masukan bagi pihak-pihak yang terkait dan usaha pembinaan kesatuan clan 

persatuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. 



BAB IV 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

sejarah. Data diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi 

pustaka dilakukan untuk memperoleh data sebagai landasan pandangan guna 

melihat kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi etnis Tionghoa di Pariaman. 

Studi pustaka dilakukan di perpustakaan Universitas Negeri Padang, 

perpustakaan Universitas Andalas Padang, perpustakaan Daerah, dan 

perpustakaan pusat studi yang ada di kota Padang. Untuk memperoleh arsip 

dan melengkapi data dengan laporan-laporan pemerintah yang berkuasa 

dilakukan juga pengumpulan data di kantor Arsip Daerah Sumatera Barat di 

Padang, arsip Nasional Jakarta, Pusat Dokurnentasi Padang Panjang, dan 

perpustakaan perhimpunan Tionghoa yang ada di Padang. 

Studi lapangan dilakukan di Pariaman dan Padang. Tujuannnya adalah 

untuk mendapatkan informasi langsung dari etnis Tionghoa sebagai saksi 

mata yang berasal dari Pariaman dan masyarakat Pariaman sebagai saksi yang 

hidup pada zaman tersebut. Wawancara dilakukan dengan informan yang 

hidup pada masa periode penelitian. Hal ini dilakukan karena banyak data 

yang tidak terekap dalam bentuk tulisan/laporan yang disebabkan faktor 

kondisi politik Indonesia yang sedang bergolak. 

Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan 

disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif. Penelitian kualitatif 

ini nantinya akan menyajikan data berupa kutipan-kutipan data untuk 



menjawab pertanyaan mengapa, alasan apa, dan bagaimana cara terjadinya 

proses sejarah. Analisa data dilakukan dengan menyeleksi data melalui kritik 

eksternal dan kritik internal, setelah itu data yang ada di interpretasi sehingga 

hasilnya kemudian dapat disajikan dalarn bentuk deskriptif analitis dengan 

bantuan pendekatan ilmu-ilmu sosial. 



BAB V 

HASIL DAN REMBAHASAN 

1, Sekiillas Tentang Pariaman 

A, Letak dan Kondisi Geografis 

Wilayah astronomi Surnatera Barat terletak pada posisi antara 0" 

55" LU-02" 33" LS dan antara 90" 10" BT -101" 55" BT. Daerah Pariaman 

merupakan salah satu daerah tingkat dua yang terdapat di Sumatera Barat. 

Secara geografis terletak pada 0" 33'00" - 0" 40'43" Lintang Selatan dan 

100°1 0' 33" - 100" 10' 55" Bujur Timur, berbatas sebelah Utara dengan 

Kecamatan Limokoto Kampungdalam dan Limokoto Timur, sebelah 

Timur dengan Kecamatan Tujuahkoto Sungaisariak, sebelah Selatan 

dengan Kecamatan Nansabaris Kabupaten Padangpariaman, dan sebelah 

Barat dengan Samudera Indonesia. Kota Pariaman memiliki kawasan 

pantai dan pulau-pulau kecil.I8 

Peta 1. Peta Kabupaten Padang Pariaman 

Sumber : Rantau netcom 

l8 Bagindo Armaidi Tanjung, Kota Pariaman Dulu, Esok clan Masa Depan, Pariaman: 
Pustaka Artaz, 2006. hal. 128 
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Menurut laporan pemerintah Hindia Belanda, Pariaman termasuk 

"kota pantai" tertua diantara deretan kota-kota di pantai barat Sumatera. 

Pariaman terletak di pinggir pantai, sehingga mudah berhubungan dengan 

daerah lain. l9  Posisi Pariaman merupakan tiga kota penting di Surnatera 

Tengah yang dibangun Belanda yaitu Padang, Bukittinggi dan Pariaman. 

Sewaktu penjajahan Bangsa Belanda di Sumatera, Pariarnan termasuk kota 

sentral di Sumatera Tengah. Hal ini dibuktikan dengan ditempatkannya 

satu orang residen di Pariaman. 

Dari segi ekologi, Pariarnan sebagai wilayah rantau Minangkabau 

dibagi menjadi dua kawasan, yaitu dataran rendah (coastal lowland) yang 

terletak di sebelah barat dataran tinggi Minangkabau. Daerah ini 

membentang antara Batang Anai di selatan, Tiku di utara kota Pariaman 

(batas dengan wilayah rantau Pasaman) dan kepedalaman hingga tepi barat 

danau Maninjau. Kota terpenting di rantau Pariaman adalah Pariaman. 

Kota ini sudah lama memegang peran penting sebagai entrepot, yang 

mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. 20 

Sebelum abad XVI pantai Pariaman masih belum ramai dikunjungi 

oleh pedagang asing. Hal ini disebabkan karena pengaruh gelombang surf 

yang menyebabkan kapal-kapal bangsa asing sulit untuk berlabuh2' 

l9 Wilayah astronomi Sumatera Barat terletak pada posisi antara 0" 55" LU-02" 33" LS 
d m  antara 90" 10" BT -101" 55" BT. Pemda Sumatera Barat, Monografi Daerah Surnatera Barat, 
(Padang: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan d m  Kebudayaan FU, 
tanpa tahun), hal. 5 1. 

20 Bagindo Armaidi Tanjung, Op. Cit., hal. 13 
2 ' ~ i l l i a m  Marsden (ed), Sejarah Suntatra, (Terjemahan), (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 1999), hlm. 92 - 93. 



Kondisi fisik dan geografis pantai Pariaman yang menghadap angin muson 

yang berkekuatan tinggi, tidak mendukung daerah i11i sebagai tempat 

pemukiman yang permanen. Akibatnya daerah pemukiman di pesisir 

Samudera hanya terbatas di selatan kota Pariaman yang sekaligus sebagai 

tempat berlabuh bagi kapal-kapal laut yang menghubungkan orang 

Minangkabau dengan dunia Eropa dan Pariaman dengan pedagang- 

pedagang dari Aceh. 

Daerah pantai barat Sumatera bagian selatan, mulai ramai 

dikunjungi kapal asing setelah memasuki abad XVI yang diawali oleh 

masuknya kekuasaan Aceh ke pantai Pariaman. Ramainya perdagangan di 

pantai barat Sumatera sangat mempengaruhi perkembangan empat 

pelabuhan, yaitu Padang, Pariaman, Tiku di Utara, dan Painan di selatan. 

Pelabuhan ini kemudian berkembang menjadi tempat penyaluran barang 

dagangan dan masuknya unsur-unsur kebudayaan dari dunia luar. Kegiatan 

dagang yang dilakukan di sepanjang pantai Padang, Pariaman, Painan, dan 

Tiku adalah lada, kopi, tembakau, budidaya kapas, emas, kapur barus, 

kayu, dan minyak kelapa.22 

Letak daerah Pesisir di bagian pinggiran panlai barat Sumatera 

menjadikan daerah tersebut (daerah rantau orang Minangkabau) menjadi 

strategis, bukan saja sebagai pintu gerbang ke dan dari dunia luar, tetapi 

22 Christine Dobbin, op.cit., hal. 57 - 58. 



juga sebagai tempat pertarna masuknya ide-ide baru untuk diperkenalkan 

ke kawasan inti alam ~ i n a n ~ k a b a u . ~ ~  

Desa-desa yang terletak di daerah pantai Pariaman umumnya 

memiliki tanah yang kurang subur dan kurang bernilai ekonomis bila 

dibandingkan dengan kekayaan alam dan kesuburan tanah yang dimiliki 

oleh dataran tinggi. Desa-desa di pantai Pariaman adalah desa-desa kecil 

dengan jumlah penduduk sedikit dan terletak jauh dari pantai untuk 

menghindari hempasan ombak laut dan alasan keamanan. Umurnnya 

penduduk di sekitar pantai memiliki pekerjaan sebagai nelayan, pedagang, 

bertanam padi dan berkebun kelapa. 

Daerah pedalaman memiliki suasana kehidupan petani yang 

sederhana, teratur dengan lembah-lembah yang subur dan sawah basah 

sebagai ciri khasnya. Daerah pedalaman tidak hanya kaya dengan alam 

dan budaya masyarakatnya, tetapi juga mengandung banyak emas dan besi 

yang tersebar di beberapa daerah. Keistimewaan topografis daerah ini 

adalah bisa mencapai daerah pantai dengan mudah, sehingga perubahan 

dalam bidang pertanian berkembang seiring dengan kemampuan 

penduduknya untuk memanfaatkan kesempatan berdagang di pantai. 

" Taufik Abdullah, "Modernization in the Minangkabau Word : West Sumatra in the 
Early Decades of 20th Century", Claire Holt, (ed), Culture and Politics in Indonesia, (Ithaca, 
New York : Cornell University Press, 1972), hlm. 186. 



B. Pendudnk Pariaman 

Sebagai daerah r a n t a ~ , ~ ~  Pariarnan didiami oleh penduduk yang 

berasal dari berbagai etnis, yakni Minang, Aceh, Cina (Tionghoa), India, 

Nias, Arab, dan Laimya. Etnis Minang yang merupakan penduduk asli 

Sumatera Barat, umurnnya berasal dari berbagai daerah di pedalaman 

Sumatera Barat seperti Solok, Padang Panjang, Batusangkar, dan 

Bukittinggi. Mereka datang melalui aliran-aliran sungai yang mengalir di 

sepanjang pedalaman Surnatera ~arat.** Para Perantau ini kemudian 

menempati daerah Pariarnan dan membentuk komunitas bersarna. 

Walaupun berada di daerah pesisir, mata pencaharian penduduk 

Pariarnan tidak hanya sebagai nelayan, tetapi pada urnumnya juga 

berprofesi sebagai petani, pedagang dan industri rumah tangga. Pekerjaan 

bertani dilakukan oleh sebagian besar penduduk yang berprofesi sebagai 

nelayan, karena nelayan tidak bisa setiap hari pergi berlayar ke laut, seperti 

24 Menurut tambo, alam Minangkabau terdiri dari 2 wilayah; pertama darek yaitu daerah 
pedalaman sebagai negeri kelahiran dan pusat kebudayaan Minangkabau, serta bersifat homogen 
dan asli dari segi budaya. Kedua rantau yaitu daerah luar atau perbatasan di sepanjang pantai barat 
Sumatera yang kemudian dibangun oleh orang-orang dari darek dan dari luar Minangkabau yang 
besifat heterogen dan campuran karena keragamannya. Ada dua jenis rantau di Minangkabau yaitu 
rantai pesisir di sepanjang pantai barat Sumatera clan Rantau Hilir disebelah timur Darek. Orang 
Minangkabau merupakan salah satu suku di Indonesia yang mendiami propinsi Sumatera Barat 
(Karesidenan Sumatera Barat) rnemiliki 3 ciri penting, yaitu kepercayaan yang kuat kepada Islam, 
suka merantau, dan matrilineal. Mengenai batasan yang tegas tentang wilayah Minangkabau lihat 
lebih lanjut Datuk Batuah, Sango Tambo Alum Minangkabau, Payakumbuh: Perdjetakan Lembaga, 
1954, hlrn. 10 - 12; Amir Syarifbddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan 
Adat Minangkabau, Jakarta : Gunung Agung, 1984, hlm. 122; Tsuyoshi Kato, "Rantau Pariaman : 
Dunia Saudagar Pesisir Minangkabau Abad XIX" dalam Akira Nagazumi, Indonesia Dalam 
Kajian Sarjana Jepang : Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XCY & XY dun Berbagai Aspek 
Nasionalisme Indonesia, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1986, hlm. 79 - 80. 

2S Daerah Sumatera Barat pada umumnya rnemiliki banyak hulu-hulu sungai yang 
mengalir ke pantai barat dan pantai timur Sumatera. Sungai-sungai tersebut di antaranya adalah 
sungai Batang Antako, sungai Batang Anai, sungai Batang Ombilin, Batang Sinarnar, Batang Hari, 
sungai Siak, Sungai Karnpar, Batang Kinantan, dan sungai Indragiri. Lebih Jelas lihat Emjwati, 
"Asap Hio di Ranah Minang: Kehidupan Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat Pada 
Pertengahan Abad XIX Sarnpai Awal Abad XX", Tesis, Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 
2002, hlm. 32-35. 



pada hari-hari tertentu misalnya pada hari ~umat '~  oleh karena itu sebagian 

penduduk umumnya juga bekerja sebagi petani yang sudah diwariskan 

secara twm temurun. 

Setelah pe rjanjian damai ditandatangani pihak Belanda dan hggris 

tahun 1824 M, Inggris lalu menyerahkan Bengkulu ke pihak Belanda dan 

Belanda menyerahkan Singapura ke pihak Inggris. Akibat dari pe rjanjian 

ini, pasukan Inggris yang berasal dari India dan Irak yang semula 

didatangkan ke Bengkulu, kebanyakan menetap di Bengkulu, bahkan ada 

yang merantau sampai ke Pariaman. Mereka urnurnnya adalah penganut 

ajaran Syi'ah dan meneruskan tradisi Aza' dan arakan-arakan Tabut di 

Bengkulu dan Pariaman. Pasukan ini dipanggil dengan sebuta Keling atau 

yang hitan dan membentuk suatu komunitas yang dinamakan dengan 

komunitas Keling dengan menganut ajaran Syi'ah dan meneruskan tradisi 

azara 'Aza dan arakan-arakan tabut2' 

Raja Malaka, Sultan Alauddin Syah mengangkat putranya sebagai 

penguasa di wilayah pelabuhan Pariaman dan kemudian mengembangkan 

ajaran Syi'ah di daerah tersebut2* Selain itu juga dikatakan bahwa 

pasukan Dinasti Fatimiah Mesir juga sebelumnya telah membawa ajaran 

Syi'ah ke Minangkabau dan mereka telah berkuasa didaerah tersebut lebih 

daripada dua ratus tahun (1 128 - 1339 M). Pada masa itu Minangkabau 

26 Adanya larangan untuk ke laut pada hari Jumat merupakan mitos yang berkaitan 
dengan mitos yang berkembang di kalangan penduduk. Sebetulnya sebagai penduduk yang 
beragama Islam tentu tidak keberatan dengan tujuan dari mitos tersebut karena bertujuan untuk 
memuliakan hari Jumat supaya dapat melaksanakan sembahyang Jumat dengan sebaik-baiknya. 

27 Muhammad Zafar Iqbal, Kafilah Budaya : Pengaruh Persia Terhadap Kebudayaan 
Indonesia, Jakarta : Citra, hal. 170. 

28 M.D. Mansoer (ed), Sejarah Minangkabau, Jakarta : Bharata, 1970, hal. 79. 



merupakan kerajaan Islam Syi'ah yang sangat kaya. Pada awal abad ke 19 

sejurnlah besar orang Syi'ah Minangkabau tewas dalam Perang Paderi. 

Sesudah tahun 1824 M mereka hanya berupa masyarakat kecil yang hidup 

di daerah-daerah Pesisir Minangkabau, khususnya di   aria man.^^ 

Awal abad 19 di Pariaman ditemukan bermaca-macam suku 

bangsa seperti bangsa Eropa, Tionghoa, Nias, Keling, dan Jawa. Masaing- 

masing suku kemudia membentuk perkampungan yang diberi nama seperti 

kebanyakan suku yang mendiaminya seperti Kampungjawo (orang Jawa), 

Kampungkaliang (orang Keling), Kampungnieh (orang Nias), dan 

Kampungcino (orang Tionghoa). Kecuali bangsa kulit putih karena tidak 

terlalu banyak menetap di Pariaman dan lebih sering berpindah-pindah, 

maka tidak ditemukan perkampungannya. Mereka tinggal di pusat kota 

dekat perkantoran dan stasiun kota, tapi walaupun mereka tidak memiliki 

perkampungan, namun ditemukan perkuburannya yang dinamakan dengan 

kuburan Belanda. 

C. Kondisi Sosial, Budaya dan Perekonomian Masyarakat Pariaman 

Kondisi alam Pariaman sebagai kawasan pinggiran pantai 

mengakibatkan di daerah ini berkembang sistem sosial dan bentuk 

perekonomian yang berbeda dengan kawasan pedalaman Surnatera 

lainnya. Di daerah pesisir, penduduk dari berbagai suku pedalaman 

Minangkabau hidup berdampingan dengan pendatang asing lainnya, 

29 Muhammad Zafar Iqbal, Op ciL, ha1 14. 



seperti pedagang dari Cina, Arab, India, ataupun Eropa. Akibatnya 

berkembang keragaman budaya dan adat istiadat dari berbagai suku, 

namun dapat dikatakan, bahwa pada dasarnya sistem sosial yang 

berkembang di kawasan pinggiran pantai juga masih dilandasi oleh sistem 

sosial, budaya, dan ekonomi Minangkabau, seperti halnya dengan sistem 

yang berlaku pada masyarakat yang bermukim di dataran tinggi. 

Walaupun masih berorientasi pada sistem sosial dan ekonomi tradisional, 

masyarakat di bagian pesisir sudah banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur 

budaya dari luar. 

Kondisi alam daerah pesisir Sumatera Barat seperti Pariaman, 

dapat dikatakan tidak menguntungkan untuk lahan pertanian, walaupun 

sudah didukung dengan pembangunan irigasi oleh pemerintah Hindia 

Belanda. Akibatnya tidak semua kebutuhan hidup dapat dipenuhi oleh 

daerah ini, sehingga kebutuhan sehari-hari hams disuplai dari daerah lain, 

termasuk dari daerah pedalaman. 

Daerah sepanjang pesisir pantai Pariaman sejak akhir abad XV 

sudah rarnai dikunjungi oleh kapal-kapal dagang dari berbagai daerah, 

ternlasuk kapal dagang asing, seperti dari Cina, India, dan Arab. Kota 

pantai ini kemudian menjadi pelabuhan laut yang berfungsi sebagai tempat 

singgah bagi kapal-kapal dan perahu dari berbagai penjuru, baik lokal 

maupun mancanegara. 30 

30 Christine Dobbin, loc. cit., hlrn. 60 - 6 1. 



Memasuki periode awal abad XIX, setelah aktivitas perdagangan 

Belanda dipusatkan di pantai barat Sumatera, aktivitas pelayaran dan 

perdagangan di kota-kota pelabuhan di pantai barat Sumatera, terutama 

Padang dan Pariaman mengalami peningkatan. Sejak itu para saudagar 

dari pedalaman Sumatera Barat tidak lagi menjual komoditi ekspornya di 

pantai timur, tetapi dialihkan ke pantai barat.3' 

Ramainya perdagangan Internasional di pantai barat Sumatera 

mendorong berkembangnya perdagangan perantara, terutama yang 

menghubungkan perdagangan hasil bumi daerah pedalaman dengan 

pesisir. Perdagangan perantara ini biasanya merupakan distributor dan 

kolektor yang menyebarkan barang-barang konsumsi ringan yang diimpor 

dan mengumpulkan hasil produksi pertanian dari rakyat untuk diekspor. 

Mulanya pedagang perantara ini dilaksanakan oleh pialang Minangkabau 

dan pialang Tionghoa yang sudah menjadi pialang di Pariaman sejak 

kekuasaan Aceh pada abad XVI. Namun setelah Belanda memberlakukan 

sistem mata uang sebagai pembayaran persentase tertentu untuk 

menggantikan emas, maka sekitar tahun 1790 posisi pialang Minangkabau 

mulai berkurang dan digantikan oleh perusahaan swasta Belanda dan 

orang Tionghoa. Sejak itu orang Tionghoa bukan saja menggantikan 

3' Sejak abad VII mobilitas dan orientasi orang Minangkabau menuju kawasan tirnur 
pantai Surnatera tinggi sekali, bahkan rnereka banyak yang rnelakukan hubungan dagang dan 
sosialisasi ke negeri Sembilan Malaysia. Hal ini disebabkan karena prasarana transportasi dari 
pedalaman Minangkabau melalui jalur sungai-sungai besar yang berhulu di pedalarnan 
Minangkabau dan bermuara di selat Malaka yang rnerupakan bandar dagang Internasional yang 
ramai dan memberikan keuntungan bagi pedagang-pedagang Minangkabau. Lihat Mochtar Nairn, 
Merarltau : Pola Migrasi Suku Minangkabau, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1979), 
hlm. 61 -64. 



pialang Minangkabau dalam perdagangan di pantai, tetapi mulai masuk ke 

wilayah pedalaman Minangkabau untuk memperoleh komoditas ekspor 

dengan harga murah sambil membawa barang dagangan impor, seperti 

kaia3* 

Perdagangan di pantai Pariaman berkembang secara cepat dengan 

meningkatnya jumlah transaksi perdagangan berbagai komoditi ekspor. 

Kemajuan perdagangan ini menyebabkan daerah ini membutuhkan tenaga 

buruh dan ini disuplai oleh tenaga yang berasal dari Nias, akibatnya 

perdagangan budak pun menjadi tidak terelal~kan.~~ Budak diperlukan oleh 

penduduk kota yang tergolong kaya sebagai tenaga kerja untuk pekerjaan 

rumah tangga perkebunan sayuran, kandang ternak untuk pemeliharaan 

babi bagi keluarga-keluarga Belanda dan orang Tionghoa kaya. 

Banyaknya permintaan akan budak dari penduduk perkotaan di Sumatera 

Barat, seperti dari Padang, Painan, Bukittinggi, dan Payakumbuh, 

menunjukkan bahwa kehidupan sosial ekonomi masyarakat Sumatera 

Barat semakin meningkat. 

Komoditi penting lainnya yang ada di Sumatera Barat adalah 

tanaman gambir. Kapan gambir mulai ditanam tidak jelas, namun tanaman 

gambir ini sudah berumur tua, karena telah digunakan oleh orang 

Minangkabau untuk mengunyah sirih dan tembakau sejak gerakan Paderi 

32 Chirstine Dobbin, Loc.Cit., hlm. 106. 
33 Perdagangan antara pantai barat Sumatera dengan pulau Nias semakin baik terjadi 

setelah dominasi VOC atas pulau Nias pada tahun 1669. Hal ini juga memberikan kemudahan 
dalam proses perdagangan budak-budak dari Nias yang sangat dibutuhkan sebagai tenaga kerja 
bagi orang kaya di kota-kota besar Sumatera Barat. Anatona, "Perdagangan Budak di Pulau Nias 
1820 - 1860", (Yogyakarta : Tesis Program Studi Sejarah Program Pascasajana UGM, 2000), 
hlm. 144 -161. 



berlangsung di Surnatera Barat di awal abad XIX. Di Sumatera Barat 

gambir ditanam pada daerah-dearah tertentu. Penduduk yang paling 

banyak menanam gambir adalah penduduk di daerah Payakumbuh dan 

Kampar Atas. Selain itu tanaman kelapa juga ditemukan hampir di 

seluruh daerah di Sumatera Barat, terutama di Pariaman. 

Selain terkenal sebagai bandar dagang di pantai barat Sumatera, 

pantai Pariaman juga terkenal dengan produksi kelapanya, sehingga di 

awal abad XX telah ditemukan pabrik sabun dan minyak kelapa di sana. 

Ekspor kopra mulai berkurang sekitar tahun 1920-an, karena ada saingan 

minyak ikan paus, kedele, dan kacang untuk margarin dan sabun dari 

~ a w a . ~ "  

Besi, emas, dan perak diolah pemerintahan Hindia Belanda sebagai 

lanjutan dari pendulangan yang sudah dilakukan penduduk sebelurnnya 

secara tradisonal. Tambang emas yang besar terdapat di daerah hilir 

Padang, sekitar 75 km sebelah selatan kota Padang, yaitu di sekitar daerah 

Painan. Penambangan emas di daerah Pesisir ini terdapat di beberapa 

daerah dan yang terbesar terdapat di Salido, Saribulan, dan Salido ~ e c i l . ~ ~  

Selain penambangan emas, di daerah ini juga dilakukan penambangan 

perak yang tidak kalah pentingnya dari e m a ~ . ' ~  

34 Ibid 
35 P.T. Scholte, "De Mijnbouw Maatschappij "Salida" in West-Sumatra 1910 - 1933", 

J.Th.Lindblad, et, a/., (ed), Met Belang van de Buitengewesten 1870- 1942, (Amsterdam : NEHA, 
1989), hlm. 15 1-164. 

36 Tambang Perak dan emas dilakukan secara bersamaan di Salida. Penambangan ini 
mulai dilakukan oleh penduduk secara tradisional sejak masa kerajaan Pagaruyung yang kemudian 
dikembangkan oleh VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Lihat G.B. Hoogenraad, "De Salida 
Mijn", De Ingenieur, January 1934, hlm. 30 - 50. 



Perekonomian Pariaman berkembang pesat setelah dibuka jalur 

kereta api pada tahun 1920. Jalur kereta api dari Padang dan Teluk Bayur 

melalui Lubuk Alung dan satunya lagi ke Bukittinggi dan Payakumbuh 

sampai ke Limbanang (Suliki); dan dari Lubuk Alung dibuka pula jalur ke 

Pariaman dan Sungai Limau (pusat k ~ ~ r a ) . ~ ~ .  Kereta api di Surnatera Barat 

digunakan untuk mengangkut berbagai hasil bumi dari daerah pedalaman 

ke pesisir, dan ini menjadi amat penting untuk mengangkut batu bara dari 

Sawah Lunto ke Teluk Bayur sejak pembukaan tambang tua tersebut pada 

tahun 1 892.38 

Adanya transportasi baru ini memberikan pengaruh yang besar 

bagi perkembangan kehidupan sosial dan perekonomian kota-kota di 

sepanjang jalur kereta api. Pengaruh yang paling besar terlihat pada 

kelancaran mobilisasi perdagangan hasil produksi ekspor (lada, kopi, 

tembakau, cengkeh) dari pedalaman Sumatera Barat ke kawasan pantai. 

Rantau Pariaman dengan Pariaman sebagai pusatnya menduduki 

tempat yang khas dalam konsep geopolitik Minangkabau tradisional, 

seperti tersirat dalarn dari pengertian bahwa "orang rantau" dimaksudkan 

sebagai orang berasal dari daerah Pariaman dan ~ e k i t a r n ~ a . ~ ~  

Menurut Lembaran Negara (Staatsblad) no. 450 tahun 1933 

Pariaman adalah satu daerah dari 5 wilayah adrninistrasi afdeeling dan 19 

daerah administratif onderafdeeling di Sumatera Barat. Daerah 

'' Ahmad Husein, dkk, Sejarah Perjtrangan Kernerdekaan R I di Minangkabau/Riau 1945 
- 1950, JilidI, (Jakarta : Badan Pernumian Sejarah Indonesia - Minangkabau, 1991), hlm. 14. 

38 Pelabuhan Teluk Bayur dibuka pada tanggal 1 Oktober 1892. Adrial Adli, 
"Perdagangan Hasil Bumi Sumatera Barat di Kota Padang Pada Masa Kolonial (1900 - 1930)", 
(Yogyakarta : Tesis Program Studi Sejarah Program Pascasarjana UGM, 1994), hlrn. 147. 

39 Bagindo Armaidi Tanjung, Loc.Cit., hal. 13 



administrasi afdeeling dikepalai oleh seorang Asisten Residen. Dalam 

menjalankan kepemimpinannya asisten Residen dibantu oleh para 

Kontrolir yang membawahi daerah adnzinistratifonderafdeeling. 40 

ID, Kedatangan Orang Tionghoa di Pariaman. 

Pelabuhan Pariaman yang terletak di pantai barat, dikenal sebagai 

pusat perdagangan emas dan lada. Sejak abad ke XI11 pantai Pariaman 

telah dikunjungi oleh pedagang dari Gujarat, Cina, dan pedagang- 

pedagang dari daerah Nusantara lainnya. Hubungan antara kerajaan 

Minangkabau dengan pedagang Aceh, Cina, India, dan pedagang lokal 

lainnya juga terjalin di ~ i n i . ~ '  H. Puti Alam Naisyah Erma Moeloek dan H. 

Limbak Tjahaja mengatakan, bahwa seorang raja Tiongkok dahulunya 

pemah meminang Bundo kandung dengan mengirim seperangkat 

pelaminan sebagai ikatannya. Rencana perkawinan itu tidak jadi 

terlaksana, karena di dalarn perjalanan raja tersebut mengalami musibah 

dan meninggal dunia, narnun kiriman dari raja Tiongkok, berupa 

40 Di Sumatra Barat terdapat 5 daerah administrasi afdeeling clan 19 daerah administratif 
onderafdeeling, yaitu pertama afdeeling Padang (Zuid Benedenlanden) yang terdiri dari 
onderafdeeling Padang, onderafdeeling Kepulauan Indrapoera, onderafdeeling Kepulauan 
Metawai, d m  onderafdeeling Painan. Kedua afdeeling Tanah Datar yang terdiri dari 
onderafdeeling Batipuh, onderafdeeling Batu Sangkar (van der Capellen), dan onderafdeeling 
Pariaman. Ketiga afdeeling Agarn yang terdiri dari onderafdeeling Agam, onderafdeeling 
Maninjau, onderafdeeling Lubuk Sikaping, dan onderafdeeling Ophir. Keempat afdeeling Lima 
Puluh Kota yang terdiri dari onderafdeeling Payakurnbuh, onderafdeeling Sulik, dan 
onderafdeeling Bangkinang. Kelima afdeeling Solok yang terdiri dari onderafdeeling Solok, 
onderafdeeling Alahan Panjang, onderafdeeling Muara Labuh, onderafdeeling Sawah Lunto, d m  
onderafdeeling Sijunjung. Lihat Memori van Overgave van den Aftremdende Resident van 
Sumatra Westkust, (tanpa tahun), hlm. 1, Algeemene Secretarie, 193 1, hlrn. 254 - 255. 

41 Hubungan dagang antara orang Minangkabau dengan orang Tionghoa sudah tejalin 
melalui jalur sungai yang mengalir dari pedalaman Surnatera Barat sampai selat Malaka, sejak 
pemerintahan Adityawarman tahun 1347. Lihat Freek Colombijn, Pathces of Padang : The History 
of an Indonesian Town in the Twentieth Century and the use of Urban Space, (Den Haag : News 
Publ, 1994), hlm. 39. 



seperangkat pelaminan sebagai ikatan pinangan tertebih dahulu sudah 

diterima oleh Bundo p an dun^.^^ Pelaminan kiriman raja Tiongkok ini 

kemudian diabadikan dan digunakan sebagai pelaminan bagi masyarakat 

Minangkabau yang melangsungkan pesta perkawinan sampai saat ini. 

Sumber tertua mengenai kehadiran keturunan Tionghoa di pantai 

barat Sumatera mengatakan bahwa mereka mulai hadir sejak penghujung 

abad ke-16. Pada tahun 1630-an telah ada orang Tionghoa yang bermukim 

di Pariaman. Pemukirn pertama itu merupakan bahagian dari saudagar 

Tionghoa yang berasal dari Banten. Mereka datang ke Pariaman mencari 

lada dan bekerja sebagai agendaei Pialang Tionghoa di   ant en.^^ 

Walaupun Aceh memegang kekuasaan di Pariaman, namun tidak 

menghalangi terjadinya hubungan dagang antara pedagang Minangkabau 

dengan pedagang asing, termasuk pedagang yang datang dari Cina, India, 

Persia ataupun ~ r o ~ a . ~ ~  Sekitar tahun 1672 sudah ditemukan beberapa 

pedagang Tionghoa yang tinggal menetap dan membentuk perkampungan 

Tionghoa di Pariaman. 45 Jumlah orang Tionghoa yang tinggal menetap di 

Pariaman semakin meningkat setelah VOC menjadikan Pariaman sebagai 

42 Informasi tentang adanya salah seorang raja Tiongkok yang pernah merninang Bundo 
Kandung dengan rnengirirnkan seperangkat pelaminan, perlu diperdalam melalui studi tersendiri 
hrena sanpai saat ini informasi yang ada perlu dipertanyakan kembali, namun sampai saat ini 
orang Minangkabau rnasih menggunakan pelaminan sebagai salah satu perlengkapan untuk pesta 
gerkawinan mereka. Lihat Sativa Sutan Aswar, op. cit., hlrn. 425 - 434. 

43 Gusti Asnan, Kamus Sejarah Minangkabau, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 
2003, Padang, hal. 58, entri Cina. 

44 Rusli Amran, Sumatera Bmat Hingga Plakat Panjang, (Jakarta: Sinar Harapan, 198 I), 
hlm. 82-83 

45 Christine Dobbine, Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani Yang Sedang 
Berkembang Sumatera Tengah 1784 sampai 1847, (te jernahan), (Jakarta: INIS, 1992), hlm. 103- 
106 



pelabuhan terbuka dengan perdagangan b e b a ~ ? ~  Akibatnya banyak 

pedagang asing yang datang untuk mendapatkan hasil bumi melalui 

pedagang Tionghoa, pedagang Minangkabau, dan pedagang Aceh yang 

bersama-sama menjalankan perdagangan di sepanjang pantai Pariaman. 

Monopoli lada yang dilakukan Aceh dengan menutup perdagangan 

lada antara petani lada di pantai barat Sumatera dengan pedagang asing, 

terutarna pedagang dari Eropa dan Gujarat, mengakibatkan banyak orang 

Tionghoa yang masuk ke daerah pedalaman untuk mendapatkan lada 

langsung dari para petani.47 Orang Tionghoa masuk ke daerah pedalaman 

Sumatera Barat melalui jalur transportasi sungai yang berhulu dari 

pedalaman dan bermuara di pantai barat Sumatera. 

Merosotnya kejayaan Aceh digantikan oleh pedagang-pedagang 

Belanda yang juga menginginkan emas dan lada dari daerah di sekitar 

pantai barat Surnatera. Sejak itu, Belanda mulai menjadikan Padang 

sebagai pusat kedudukannya di pantai barat Surnatera sekitar tahun 1660. 

Hal ini menyebabkan pedagang Tionghoa yang tinggal menetap di Padang 

dan Pariaman semakin meningkat. Migrasi besar-besaran semakin 

meningkat setelah perdagangan intemasional dipindahkan Belanda ke 

Padang. Sejak itu terbentuk kelompok-kelompok Tionghoa yang tinggal di 

Padang, Pariaman, dan Tiku. Kelompok-kelompok Tionghoa ini kemudian 

46 Pelabuhan Pariaman dijadikan sebagai pelabuhan perdagangan bebas setelah VOC 
memindahkan perdagangan intemasional di bawah pengelolaan perusahaan Belanda dari Pariaman 
ke Padang. Sejak itu pelabuhan Pariaman banyak dikunjungi pedagang-pedagang dari Eropa 
(Inggris, Arnerika), Gujarat, dan Aceh. 

47 Monopoli lada dilakukan Aceh pada masa pemerintahan Iskandar Muda (1607 -1636). 
Christine Dobbin, op. cit., hlm. 87-91. 



tinggal pada suatu pemukiman khusus Tionghoa di bawah perlindungan 

VOC. 

Meningkatnya jumlah orang Tionghoa yang tinggal menetap di 

pantai Barat Sumatera, juga dipengaruhi oleh kebijaksanaan pemerintah 

pada Cina pada tahun 1683 (masa kekuasaan dinasti Qing 1644 - 191 1) 

yang membuka hubungan dagang antara Cina dengan bangsa Barat, 

melalui pelabuhan Amoy, Kwangtung, dan ~ u k i e n . ~ ~  

Pariaman Pada Masa Pendudukan Jepang 

A. Masuknya Jepang 

Kedatangan tentara Jepang ke Padang di pimpin oleh Kolonel 

Fujiyama tanggal 17 Maret 1942. selang beberapa waktu kemudian, 

Jepang juga menduduki daerah-daerah lain di Surnatera Barat. 

Untuk membantu perlawanan Jepang terhadap Sekutu, Jepang 

membentuk kesatuan Heiho yang bertugas membantu tentara Jepang. 

Namun pemuda Sumatera Barat kurang berminat mengikuti. Sehingga 

perlu didatangkan Heiho dari Tapanuli. 

Di Surnatera Barat Jepang membentuk Gyu Gun (Laskar rakyat). 

Bagi Jepang, Gyu Gun diharapkan membantunya dalam memenangkan 

peperangan Asia Tirnur Raya. Sedangkan bagi pemuda Indonesia, 

merupakan kesempatan untuk melatih pemuda-pemuda ilmu kemiliteran. 

48 Staf Umum Angkatan Darat-I, op.cit., hlm. 19. 



Sehingga bila Indonesia sudah menyatakan siap mtuk merdeka, pemuda- 

pemuda sudah dibekali ilmu rniliter. 

Pimpinan Gyu Gun di Padang, seperti Chatib Sulairnan, Haji 

Mahmud Joenes, A.Dat.uk simaradjo dan lain-lain selalu memberikan 

penjelasan kepada pemuda. Gyu Gun yang selesai dilatih dan dolantik 

mulai menjalankan tugas sebagai tentara dibagi dalam berbagai kompi dan 

ditempatkan di pantai Sumatera Barat sejak dari Muko-Muko sampai ke 

Tiku, berupa kompi senapan mesin, kompi meriam, mortir dan lain-lain. 

Pasukan meriam berada dibawah pimpinan Ismael Lengah. Ditempatkan 

dengan penugasan anti kapal selam di daerah Pariaman, Pasiajambak dan 

Ulakan. Penernbakan menggunakan " r i ~ d o m ~ o " . ~ ~  

Masa Jepang ini banyak didirikan benteng pertahanan di Pariaman. 

Benteng Jepang tersebut adalah Sintuak I, Sintuak 11, Mangguang, 

Kampuang Apa, Pauh , Pondok, Hotel Nan Tongga, Subarang I, Subarang 

11, Kampungpaneh, Legiun Veteran, Pelabuhan, Keling, Pantai Cermin, 

Karan Aua, Simpang Aiasantok, Marunggi, Balai Cantiang, Apa, Kuraitaji 

dan ~unua.'O . 

49 Ahrnad Husein (dkk), Sejarah Pe juangan Kemerdekan R.1 di Minangkabau (BPSIM), 
Jakarta, 1991, hal. 43. 

Bagindo Annaidi Tanjung, Op. Cit., hal. 64 



B. Komunitas Tionghoa di Pariaman 

Secara historis, aktivitas ekonomi orang Tionghoa dalam bidang 

perdagangan di pantai Pariaman sudah cukup lama. Hal ini merupakan 

kontinuitas dari peranan mereka sejak berabad tahun yang lalu ketika 

orang Tionghoa melakukan perdagangan internasonal dengan raja-raja di 

wilayah Nusantara. Kekayaan alam dan perkembangan perdagangan 

menjadi daya tarik bagi orang Tionghoa untuk datang ke Pariaman, baik 

yang bertujuan untuk berdagang maupun yang ingin mencari tempat 

tinggal baru5'. 

Jumlah orang Tionghoa yang datang ke Pariaman semakin 

meningkat, ketika jalur perdagangan lada di buka di pantai Barat Sumatera 

yang dilakukan melalui jalur sungai dan jalan setapak dari daerah 

pedalaman di Surnatera Barat ke Pariaman, Tiku, Ulakan, Koto ~ a n ~ a h . ~ ~  

Orang Tionghoa yang tinggal dan menetap di sekitar pelabuhan Pariarnan 

semakin meningkat setelah VOC berhasil mengabil alih Padang dan 

Pariaman dari tangan Aceh pada tahun 1 6 2 0 . ~ ~  Ada laporan yang 

mengatakan bahwa sekitar tahun 1663 sudah ada orang Tionghoa yang 

tinggal menetap di Pariaman mereka beke rja sebagai agen bagi pedagang 

yang datang dari Cina, pedagang Tionghoa dari daerah lainnya di 

Indonesia dan perusahaan Belanda. Bahkan pada tahun 1825 di Pariaman 

' Sativa Sutan Aswar," Pengaruh Budaya Tionghoa dalam Sulaman Minangkabau", 
dalam Henri Chambert-Loir (ed), Panggung Sejarah, Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 1999, hlm. 
433. 

52 Cristine Dobbin, Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah: 
Sumatera Tengah 1784-1847, (te jernahan), (Jakarta: MIS, 1992), hlm. 84. 

53 Christine Dobbin, Ibid 



ditemukan 25 orang Tionghoa, meningkat menjadi 60 orang tahun 1833 

yang sudah menetap dalam sebuah kelompok masyarakat yang dikenal 

dengan karnpung Cina. 

Pekerjaan utarna etnis Tionghoa di Pariaman adalah sebagai 

pedagang dan pialang pantai. Pialang Tionghoa berkembang dengan pesat 

setelah mereka menjadi agen bagi perusahaan dagang Belanda. Mereka 

menjadi mitra untuk memperluas jaringan perdagangan Belanda terutama 

dalam perdagangan pantai dan penjual eceran. Bersamaan dengan 

munculnya perusahaan dagang Belanda, orang-orang Tionghoa dari 

Batavia banyak yang mendapat izin dari pemerintah Hindia Belanda untuk 

datang ke Padang dan Pariaman. Mereka menjadi agen-agen Belmda 

seperti yang mereka lakukan di Batavia dan menjadi pemasok untuk 

kebutuhan Sumatera Barat dari Jawa terutarna gararn.54 

Agaknya dalam sejarah perekonomian Indonesia terutama dari 

masa kolonial hingga kini tidak terlepas dari peran etnik Tionghoa. 

Hampir di setiap kota di Indonesia terdapat perkampungan Cina, uniknya 

setiap perkampungan Cina ini merniliki perkembangan ekonomi yang 

relatif lebih baik dibandingkan dengan pemukiman penduduk lainya. Hal 

ini juga ditemukan di beberapa kota di Sumatera Barat, seperti di Padang, 

Bukit Tinggi, Payakurnbuh, Padang Panjang, Pariaman, namun hari ini 

kota yang disebutkan terakhir sudah tidak terdapat lagi perkampungan 

Cina, bahkan etnis Tionghoa sangat takut ketika mendengarkan kota 

54 Christine Dobbin, Ibid, hlrn. 104 - 105. 



Pariaman. Dulu kabupaten Padang Pariaman b e h g s i  sebagai bandar 

dagang tempat pertemuan para saudagar dari pedalaman Minangkabau 

dengan pedagang Tionghoa dan pedagang asing. Setelah tahun 1965 

semuanya hanya tinggal kenangan, tidak satupun orang Tionghoa yang 

ditemukan di Pariaman. Mereka pergi hanya membawa harta yang dapat 

dibawa saja dan meninggalkan rumah serta aset lainya. 

Seiring dengan perginya orang Tionghoa dari Kabupaten Padang 

Pariaman, maka usaha perindustrian baik besar maupun kecil yang mereka 

jalankan berhenti total, sehinga banyak te rjadi penganguran. Kabupaten 

Padang Pariaman kini hanyalah sebagai kota administratif saja yang 

cendrung jauh dari kemajuan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri salah satu 

yang menjadi faktor berkembangnya Pariaman pada masa lalu adalah 

adanya peranan etnis asing khususnya etnis Tionghoa dalam aktifitas 

ekonomi terutarna perdagangan. 

Eksistensi etnis Tionghoa dewasa ini baik dalam bidang ekonomi, 

budaya dan bahkan politik dibeberapa negara terasa senantiasa 

menghangat dan selalu ramai untuk dibicarakan, seakan tidak pernah 

habis-habisnya baik dalam kategori "merugikan" secara ekonomi maupun 

"menguntungkan" bagi negera yang ditempatinya. Peranan mereka ini 

sudah barang tentu bukan timbul sekarang saja tetapi lebih jauh telah 

berakar sejak masa yang panjang. Di Lndonesia eksisnya mereka sebagai 

warga dengan ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan dengan 

ekonomi priburni kebanyakan telah berlangsung sejak masa kolonial 



Belanda. Sekali lagi berbicara tentang peran etnik Tionghoa pada masa 

kolonial di Indonesia bukanlah ha1 baru, cukup banyak dibicarakan 

terutama terkait dengan kegiatan perekonornian mereka, walaupun tak 

jarang juga membicarakan peran politik mereka pada masa kolonial dan 

masa ~ e k a r a n ~ . ~ ~  

Terkait dengan bagaimana eksisnya etnis Tionghoa di Pariaman 

pada masa kolonial menjadi sangat menarik untuk dicermati, betapa tidak 

eksistensi etnis ini di beberapa daerah masih berlangsung sampai hari ini, 

berbeda dengan Pariaman yang hanya berkembang sampai tahun 1965 dan 

setelah itu hilang sarna sekali hingga hari ini. Tentunya eksistensi bisnis 

mereka berpengaruh kepada perkembangan ekonomi masyarakat setempat 

baik langsung atau tidak langsung dengan aset-aset yang mereka tanamkan 

dan tenaga kerja yang dibutuhkanya. 

Di Sumatera Barat khususnya Pariaman, etnis Tionghoa mulai 

berkembang sejak 1660 dimana Belanda menjadikan Padang sebagai pusat 

kedudukannya dan menjadikan Pariarnan sebagai tempat untuk 

mengurnpulkan dan penirnbunan komoditi ekspor yang dibawa dari 

daerah pedalaman. Daerah-daerah pedalaman seperti Padang Panjang, 

Bukittinggi merupakan daerah pemasok hasil pertanian. Hasil bumi itu 

dikumpulkan di Pariaman untuk kemudian dibawa melalui pelayaran 

pantai ke Padang dan pulau Jawa dan daerah lainnya. Pelayaran pantai ini 

55 Dalam tulisannya yang cukup menarik David C L Ch'ng, Sukses Bisnb Clna 
Perantauan, Jakarta : PT. Intemusa, 1995, menguraikan bagaimana praktek bisnis dan jaringan 
yang dibangun oleh etnis Tionghoa, menggambarkan keuletan dan ketekunan mereka dalam 
berbisnis yang berimbas pada eksisnya mereka dalam dunia bisnis. 



pada masa itu spenuhnya dikelola oeh Etnis Tionghoa yang berrnitra 

dengan Belanda. Dalam ha1 ini orang-orang Tinghoa berfimgsi sebagai 

penghubung antara pedagang Eropa dan Timur asing dengan pedagang 

~ i n a n ~ k a b a u . ~ ~  

Dalarn perkembangan selanjutnya orang-orang Tionghoa dengan 

cepat menjadi pedagang penghubung sekaligus pialang pantai yang 

tangguh. Pialang Tionghoa berkembang dengan pesat setelah mereka 

menjadi agen bagi perusahaan dagang Belanda. Mereka menjadi mitra 

untuk memperluas jaringan perdagangan Belanda terutama dalam 

perdagangan pantai dan penjual eceran. Perkembangan orang Tionghoa di 

Pariarnan mengalami puncaknya seiring dengan berdatangannya orang- 

orang Tionghoa lainnya dari Batavia dan menetap di Pariarnan Padang 

Tiku dan daerah lainnya. Memang bersarnaan dengan munculnya 

perusahaan dagang Belanda, orang-orang Tionghoa dari Batavia banyak 

yang mendapat izin dari pemerintah Hindia Belanda juga banyak yang 

datang ke Padang dan Pariaman. Mereka menjadi agen-agen Belanda 

seperti yang mereka lakukan di Batavia dan menjadi pemasok untuk 

kebutuhan Sumatera Barat dari Jawa terutama garam.'' 

Sebagai penguasa pemerintah Belanda berhasil memanfaatkan 

orang Tionghoa sebagi rnitra dagang mereka untuk menunjang kemajuan 

pereokonornian di Hindia Belanda. Untuk mengontrol kegiatan orang 

Tionghoa di Hindia Belanda pemerintah menerapakan peraturan yang 

56 Rusli Amran, Padang Riwayatmu Dulu, Jakarta : Yasaguina, 1988, hlrn. 99. 
'' Christine Dobbin, Op Cit., hlm. 104 - 105. 



berubah-ubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan 

Belanda. 

Bagi etnis Tionghoa Pariaman dan daerah lainya pada masa ini 

merupakan "lumbung emas" untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat 

ganda betapa tidak disamping kemampuan mereka berbisnis juag 

kedekatan mereka terhadap penguasa Belanda memberikan keuntugan 

tersendiri. Berbagai fasilitas diberikan kepada orang Tionghoa terrnasuk 

sebagai pernungut pajak dan kedudukan khusus sebagai kelompok Timur 

asing di atas pribumi. 

Seiring dengan perkembangan perdagangan dan bisnisnya di 

Pariaman etnis Tionghoa banyak yang menetap di daerah Tiku, dan 

Pariaman, yang akhirnya menjadi daerah pemukiman mereka yang dikenal 

dengan kampung Cina Pariaman. Perekonomian pariarnan pada masa ini 

sangat baik betapa tidak, selain sebagai agen-agen Belanda etnis Tionghoa 

lambat laun juga menguasai perokonornian rakyat pariarnan terutama 

terkait dengan industi kecil pengolahan kopra, pada masa ini perusahaan 

pengolahan kopra etnis Tionghoa menjamur di pariaman dan ~eki tarn~a.~ '  

Industri kopra ini membutuhkan banyak tenaga kerja yang diarnbil dari 

rakyat pribumi, yang berarti menumbuhkan lapangan kerja bagi 

masyarakat. Mereka juga memiliki kilang minyak sendiri, clan 

perindustrian rumah tangga lainnya. 

58 SukSes bisnis Etnis Tionghoa perantauan dilandasi dengan kerjasama yang ulet dalam 
kelompok keluarga, mempunyai manajemen keungan yang ketat, dapat menjalin hubuangan yang 
mesra dengan relasi bisnis maupun dengan penguasa, clan memegang perinsip Hopen, hongsui dan 
Hokie. Lebih jelas lihat David C L Ch'ng Sukses, Op Cit., , Grafiti Jakarta, 1965 hal. 1 1 



Pendeknya pada masa kolonial posisi Etnis Tionghoa di Pariaman 

cukup maju dan memiliki peranan yang penting dalam perkembangan 

perekonomian Pariaman, ha1 ini disebabkan kedekatan mereka dengan 

penguasa pada masa itu yakni Belanda dan kemampuan mereka dalam 

menjalankan bisnis. Tidaklah berlebihan kalau pada masa kolonial di 

Pariaman etnis Tionghoa di juluki "anak emas" Belanda. 

C. Gejolak Sosial dan Tragedi Demi Tragedi 

Pada tanggal 17 Maret 1942 bala tentara Jepang telah menduduki 

Bukittinggi dan Padang tanpa mendapat perlawanan dari pihak ~ e l a n d a . ~ ~  

Belanda lebih disibukkan dengan gerakan penyelamatan diri tanpa 

berusaha mempertahankan harta rnilik dan kekuasan mereka yang telah 

tertanarn sangat lama. Begitu pula halnya dengan Belanda yang berada di 

kabupaten Padang Pariaman. Mereka melarikan din ke Kuta Cene di Aceh 

 ela at an.^' 

Jatuhnya kabupaten Padang Pariaman kedalam kekuasaan Jepang 

berdampak cukup besar terhadap kehidupan masyarakatnya. Keadaan 

kabupaten Padang Pariaman waktu itu betul-betul tidak mempunyai 

pemerintahan. Kekacauan terjadi dirnana-mana karena polisi penjaga 

keamanan selama ini sudah tidak terlihat lagi puncak hidungnya. Rakyat 

dari pelosok pedesaan datang ke kota dengan berbondong-bondong dan 

mereka melihat penjagaan sama sekali tidak ada. 

59 Depdikbud, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera B m .  1982. Jakarta, ha1 
: 173 

60 Jbid, hal: 173 



Keadaan seperti itulah yang memicu rakyat melarnpiaskan rasa 

benci mereka yang begitu dalam dan meledak menjadi gerakan balas 

dendam kepada Belanda. Penunahan yang menjadi tempat tinggal Belanda 

selama ini digedor dan dirampas. Rumah Belanda tersebut diserahkan 

kepada Jepang untuk digunakan sebagai tempat tinggal dan kantor. 

Tindakan ini merupakan wujud rasa bahagia rakyat yang sudah sangat 

benci kepada Belanda dan menginginkan kemerdekaan. Mereka 

mengharapkan Jepang datang sebagai pemberi kebebebasan. Hal ini 

menyebabkan orang-orang Tionghoa menjadi gelisah, takut kalau menjadi 

sasaran kemarahan rakyat karena mereka adalah anak emas Belanda pada 

masa 

Gerakan balas dendam tersebut terjadi dimana-mana tehadap 

Belanda maupun Tionghoa dan pembunuhan tidak dapat dielakkan. 

Parahnya lagi, daerah kampung Cina yang merupakan pusat tempat tinggal 

dan pusat perdagangan menjadi sasaran kemarahan rakyat. Hal ini 

dikarenakan jurnlah Belanda tidak banyak ditemui. Toko-toko Tionghoa 

dan dirusak dan mereka tak segan-segan melakukan pembunuhan. 

Peristiwa yang dikenal dengan istilah Cina mengamuk dalam usaha 

mereka mempertahankan diri mereka dari arnukan rakyat yang melakukan 

61 Belanda menggunakan orang Tionghoa sebagai mitra dagang mereka untuk menunjang 
kemajuan perekonomian di Hindia Belanda. Untuk mengontrol kegiatan orang Tionghoa di Hindia 
Belanda pemerintah menerapkan peraturan yang berubah-mbah dan disesuaikan dengan kebutuhan 
dan kepentingan Belanda. Berbagai fasilitas diberikan kepada orang Tionghoa termasuk pemungut 
pajak clan kedudukan khusus sebagai kelompok Tirnur asing di atas pribumi. Lihat lebih lanjut 
Erniwati, Op CiL, Yogyakarta : Program Pasca Sarjana UGM, 2002, hlm. 105-108. 



aksi balas dendarn." Untungnya ha1 ini tidak lama berlangsung karena 

para pemuka adat ikut tumn tangan mengamankan dan mengarahkan 

gerakan rakyat yang sedang marah itu. 

Dalam keadaan tertekan atas kekejaman Jepang, ,orang Tionghoa 

mencoba mengambil hati tentara Jepang dengan harapan dapat 

mempertahankan kedudukan mereka sebagai kelas perantara antara Jepang 

dengan rakyat kabupaten Padang Pariaman. Metode ini yang pernah 

mereka lakukan sewaktu pemerintahan Hindia Relanda. Untuk 

menyelamatkan diri dan harta bendanya ada sebagian orang Tionghoa 

yang tidak segan-segan menempuh segala cara. Bahkan sampai membuat 

penduduk kabupaten Padang Pariaman marah yaitu menyerahkan anak 

gadis mereka kepada tentara Jepang dan melakukan pekerjaan yang 

melanggar norma agarna dan susila di dekat rumah-rumah ibadah. Hal ini 

memicu kemarahan penduduk yang menyebabkan terjadinya tindakan 

pembunuhan terhadap gadis Tionghoa yang melakukan tindakan amoral 

t e r~ebu t .~~  

Tindakan warga Tionghoa yang menghalalkan segala cara tersebut 

semakin meningkatkan kebencian penduduk kabupaten Padang Pariaman 

terhadap mereka. Salah satunya adalah tindakan lirna orang warga 

Tionghoa yang terdiri dari dua orang gadis kembar dan tiga orang pemuda. 

Mereka mendatangi kantor bupati (Kaimpetei) dan tindakan mereka ini 

diketahui oleh kaurn pemuda. Peristiwa inipun berujung pada tindakan 

Wawancara, Tamtawi Danvis Rangkayo Tan Palembang, Pariaman 1 1  April 2006. 
63 Tamtawi Darwis Rangkayo Tan Palembang, Wawancara, Pariaman, 8 Juli 2006. 



kekerasan yang dilakukan pemuda priburni terhadap kelima orang pemuda 

Tionghoa tersebut. Pemuda Tionghoa itu mereka bawa ke daerah pantai 

dan mereka masukan kedalam sebuah lobang. Kelima pemuda tersebut 

dibunuh dengan sadis yang distilahkan dengan sistirn " ~ a n z o " ~ ~ .  Hal ini 

membuat warga Tionghoa yang masih berada di Padang Pariaman semakin 

takut dan cemas. 

Pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan pada tanggal 29 juni 

1943 yang memerintahkan pembentukan tentara sukarela di Jawa, 

Sumatera, Kalimantan Utara dan Malaya untuk membantu tentara Jepang 

mempertahankan kawasan ini dari serangan Sekutu. Awal Oktober 1943 

pemerintah juga mengeluarkan pembentukan Tentara Rakyat (Giyu-gun 

atau Laskar ~ a k ~ a t ) . ~ ~  Jepang membentuk Giyu-gun di kabupaten Padang 

Pariaman dalam dua periode yaitu kompi Tabajashi dan kompi Nishikawa. 

Disamping latihan infanteri Giyu-gun Jepang juga memberlakukan 

latihan Giyu-gun laut yang menjadi cikal bakal Angkatm Laut Repuplik 

Indonesia (ALRI) di kabupaten Padang  ariam man.^^ Giyu-gun yang sudah 

terlatih dan direncanakan pemerintah Jepang untuk membantu merka 

menghadapi Sekutu berbalik menghantam tentara Jepang begitu 

mengetahui kekalahan dan kehancuran tentara Jepang dari Sekutu. Dengan 

perlawanan yang lebih terorganisir sebagai hasil latihan militer dengan 

Kanso adalah cara pembunuhan dengan menggunakan alat yang terbuat dari seng dan 
rneletakkannya pada leher dengan cara ditarik. 

Giyu gun mulanya dibentuk pemerintah Jepang di sepanjang kawasan pesisir dengan 
membentuk pos-pos penjagaan untuk mempertahankan diri dari kemungkinan invasi sekutu 
melalui laut. Lihat lebih lanjut Audrey Kahin, Dari Pemberontakan Ke Integrasi sumatera Barat 
dun Politik Indonesia 1926-1998, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hhn.143-150 

66 Muslim Saleh, Wawancara, Padang 30 Juni 2006 



tentara jepang, Giyu-gun memiliki keberanian melakukan perlawanan. 

Pergerakan ini didukung oleh kelompok masyarakat dari keturunan ndia 

dan Arab, sedangkan orang Tionghoa berada pada posisi ragu-ragu dan 

tidak menentukan sikap menghadapi gejolak pergerakan yang semakin 

marah. Orang Tionghoa kemudian membentuk organisasi sendiri untuk 

mempe rjuangkan kepentingan kelompok mereka dalam organisasi Poh An 

T U ~ . ~ '  

Untuk menghadapi Giyu-gun yang sudah terlatih, pemerintah 

Jepang kemudian membuat siasat supaya senjata yang sudah diberikan 

kepada pemuda bisa dilucuti, walaupun hanya bermodalkan senjata bambu 

dan parang pada malam hari bulan Juli 1945, para pemuda yang tergabung 

dalarn Giyu-gun berencana untuk melakukan pengrebekan terhadap 

asrarna-asrarna tentara Jepang yang terdapat di Kabupaten Padang 

Pariaman. Rencana tersebut mengalami kegagalan karena ternyata tentara 

Jepang sudah mengetahui rencana tersebut dan menyiapkan diri 

menyarnbutnya. Setelah peristiwa tersebut pemerintah Jepang 

meningkatkan kewaspadaan dan melakukan patroli dan menjaga tempat- 

tempat penting dalarn kota. Walaupun mengalami kegagalan dalam 

rencana pengrebekan terhadap asrarna Jepang untuk mendapatkan senjata, 

kemudian bekas pasukan Giyu-gun membentuk barisan untuk melakukan 

'' Ci Eng, Wawancara, Padang, 30 Juni 2006. 



gerilya terhadap tentara Jepang. Setiap tentara Jepang yang berani keluar 

dari kesatuannya ditangkap dan dibunuh lalu senjatanya d i a m b i ~ . ~ ~  

Situasi yang semakin parah di kabupaten Padang pariaman 

dimanfaatkan oleh orang Tionghoa untuk menjadi mata-mata Jepang. 

Mereka melaporkan kepada Jepang tentang tentara Jepang yang dibunuh 

oleh para pemuda. Akhimya para pemuda berusaha menangkap orang 

tionghoa yang menjadi mata-mata tersebut dan mereka m e b ~ n u h n ~ a . ~ ~  

Pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia-pun 

diproklamirkan. Berita kemerdekaan RT, tersebut, tiga hari kemudian 

sampai di Pariaman, tepatnya 20 Agustus 1945. Berita tersebut diperoleh 

dari radiogram yang diterima di Bukittinggi, yang selanjutnya sampai ke 

Pariaman. Rakyat Pariaman sangat gembira menyambut kemerdekaan ini 

dan bendera merah putih berkibar disegala penjuru. Akan tetapi orang 

Tionghoa tidak ikut mengibarkan bendera merah putih sebagai lambang 

kemerdekaan Indonesia tersebut. Barisan laskar rakyat marah dan mereka 

memblokir perekonomian Tionghoa yang menguasai perdagangan di 

kabupaten Padang Pariaman. 

Faktor lain yang memicu arnarah rakyat Pariaman terhadap orang 

Tionghoa adalah peristiwa ketika Ismael Lengah, salah seorang laskar 

Gyu-Gun di Padang. Sewaktu Ismael baru mengetahui kekalahan tentara 

Jepang dari Sakamoto, komando Jepang, ia bergegas menuju Koto 

Marapak. Di perjalanan Ismael bertemu dengan dua pemuda Cina yang 

68 Muslim Saleh, Wawancara, Padang, 30 Juni 2006. 
69 Tamtawi, Wawancara, Pariaman. 2 1 Januari 2006. 



mengendarai sepeda. Namun tiba-tiba terdengar sindiran berulang-ulang, 

"Jepang sudah kalah, Melayu kalah pula." Ismael menoleh ke belakang 

ingin tahu dari mana suara itu datang. Ternyata dua pemuda Cina tersebut 

yang dengan gembira menyindirnya. Mendengar ucapan mereka bahwa 

melayu kalah pula, membuat darah Ismail mendidih. Tanpa membuang 

waktu, Ismael mencegat kedua pemuda itu dan langsung menghajarnya 

sampai minta ampun. Pemintaan itu dipenuhi dengan syarat ucapan 

menghina Melayu kalah tidak diulangi lagi70 

Lain halnya dengan laskar Gyu-Gun yang berada di Pariaman, 

mereka tidak langsung ke Pariaman. Mereka menuju Kampungjawo 

Padang. Berita keributan itu jadi pembicaraan masyarakat di 

Kampungjawo. Kenapa te rjadi keributan? Begitu.. .begitu.. . Informasi 

berantai dari mulut ke mulut menyebar di ma~~araka t .~ '  

Bahkan sampai sore Gyu Gun dan pedagang dari Pariaman 

kembali ke pariaman juga tidak luput dari membicarakan keributan 

tersebut. Sampai di Pariaman, entah siapa yang mengkomandoi, peristiwa 

bentrok di Pariaman jadi menluas. Dengan tidak terbendung, emosi rakyat 

yang meluap, menghabisi keturunan Tionghoa. Masyarakat Pariaman yang 

selama ini dikenal ramah tarnah, menjadi ganas tidak terkendali. Orang 

keturunan Tionghoa di Pariaman dipanggil paksa clan dihabisi sampai 

tewas. Mereka yang dapat meyelamatkan diri ke markas Jepang selamat 

Bagindo Armaidi Tanjung, Loc. Cit., hal. 68 

" Ibid 



dari maut. Serdadu Jepang sendiri tidak dapat berbuat banyak mengatasi 

peristiwa tersebut. Karena Jepang (Kem Pe Tai) tidak boleh bersenjata 

karen akalah perang. 

Akhirnya warga Tionghoa ini melarikan diri ke kota Padang 

megikuti tentara Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, tentara Jepang 

sudah mulai mempersiapkan diri pindah ke kota Padang. Saat itu warga 

Tionghoa 1010s dari maut membonceng ikut ke Padang. Seorang warga 

keturunan Tionghoa yang selamat menceritakan kisah keluarganya 10 

orang dihabisi di depan matanya. la selamat karena saat peristiwa itu 

terjadi lewat di depan rurnahnya padati yang perniliknya pernah dibantu 

sebelumnya. Merasa berhutang budi, tukang pedati itu menyuruh masuk 

ke dalam pedati dan menyembunyikannya. Pedati yang menuju Lubuak 

Aluang itu yang menyelamatkan jiwanya. Dari Lubuak Aluang ia naik 

kereta api menujti  ada an^.'^ 

Warga Tionghoa yang melarikan diri ke kota Padang tidak berani 

lagi kembali ke kabupaten Padang Pariaman. Rurnah dan toko yang 

mereka tinggalkan diambil alih oleh penduduk priburni. Penduduk Padang 

Pariaman mencari orang Tionghoa tersebut ke kota Padang untuk membeli 

rumah dan toko yang mereka tinggalkan. Sistem jula beli rurnah Tionghoa 

ini disebut "tanah ukur rantai", yaitu tanah yang diukur dengan rantai. 

Muslim Saleh, Wawancara, Padang, 30 Juni 2006. 



Penjualan rurnah dan toko warga Tionghoa ini dengan harga yang relatif 

r n ~ a h . ' ~  

D. Hilangnya Etnis Tionghoa di Pariaman 

Tindakan kekerasan yang terjadi dengan adanya peristiwa 

pembunuhan terhadap etnis Tionghoa di Pariaman sangat tragis. Padahal 

sejak Belanda berkuasa di Pariaman, orang keturunan Tionghoa sudah 

sama saja diperlakukan seperti orang awak. Orang Pariaman paling 

toleransi dengan pendatang. Mati orang awak, orang Tionghoa ikut 

berduka cita. Mati orang Tionghoa, datang pula orang awak. Sehingga 

masyarakat Pariaman memberikan nama Kampungcino, sebagai bukti 

penghargaan orang Pariaman terhadap pemukirnan orang Cina. 

Akan tetapi, ketika Jepang masuk orang Tionghoa tersebut 

memihak pada Jepang dan mulai memusuhi orang Pariaman. Begitu 

Jepang kalah dendampun dibalaskan. Semua orang Tionghoa di Pariaman 

dibantai. Paling yang selarnat itu hanya segelintir saja. Itupun yang di 

tolong oleh orang Pariarnan. Secara diam-dim mereka dapat 

meninggalkan Pariaman. Sekitar 90 persen orang tionghoa di Pariaman 

dihabisi. Sisanya, 10 persen yang berhasil menyelamatkan diri. 

Semenjak terjadi gerakan balas dendam, kepergian warga 

Tionghoa dari kabupaten Padang Pariaman menjadi simbol kehancuran 

73 Transaksi pembelian rumah dan tokoh milik warga Tionghoa terjadi secara 
kekeluargaan antara orang Pariaman yang terdekat dengan mereka, transaksi ini hanya berupa 
pornlitas belaka karena nilai jual tidak sesuai dengan harga yang seharusnya seperti tahun 1959 
andeh Syaf membeli tanah kepada Lirn Ciang Hoat. Jual beli tanah ini te jadi setelah andeh syaf 
mendatangi salah seorang keluarga Tionghoa tersebut ke Padang. - -. 



bagi perekonomian di daerah ini. Dengan menghilangnya warga Tionghoa, 

secara otomatis pendapatan ekonomi kabupaten Padang Pariaman yang 

selama ini menjadi sentral pengurnpulan dan penimbunan komoditi 

eksport yang dibawa dari daerah pedalaman mengalami kemunduran. 

Perdagangan tidah pernah lagi be rjalan lancar mencapai tingkatan di masa 

sebelum perang. 

Usaha perindustrian Tionghoa di kabupaten Padang Pariaman 

berorientasi pada sektor pengelolaan kopra (hasil perkebunan rakyat) dan 

pelayaran pantai serta industri nunah Menghilangnya warga 

Tionghoa dari pergulatan perindustrian dan perdagangan di kabupaten 

Padang Pariaman berdampak tidak berfimgsinya lagi usaha-usaha tersebut 

secara optimal. Usaha perindustrian Tionghoa ini diambil alih oleh kaum 

pribumi. Dalam perkembangannya, perindustrian tersebut mengalami 

kemunduran drastis karena kemampuan pengusaha pribumi jauh berbeda 

dengan pengusaha Tionghoa. Pengusaha Tionghoa mempunyai jaringan 

perdagangan ke daerah Padang Panjang, Payakumbuh dan Bukittinggi 

sehingga perdagangan mereka bisa berkembang dengan pesat. Sedangkan 

pengusaha priburni hanya mengembangkan perdagangan mereka di dalarn 

daerah Padang Pariaman saja. 

Pada awalnya kabupaten Padang Pariaman menjadi basis 

perdagangan yang menghubungkan hasil perkebunan masyarakat 

pedalaman dengan kota Padang. Setelah jumlah etnis Tionghoa berkurang 

" Wawancara, Ibu Syarifah Umi, Pariaman 9 Febuari 2006. 



daerah ini mengalami perubahan meliputi segala sektor kehidupan 

masyarakat. Irnbasnya pendapatan perekonomian rakyat menurun drastis. 

Angka pengangguran menanjak dengan cepat dan kemiskinan mengintai 

kehidupan masyarakat. Banyak orang yang lari dari kota ke daerah 

perkarnpungan untuk mulai bertani demi memenuhi kebutuhan sendiri7' 

Selma perjuangan kemerdekaan berikutnya, kabupaten Padang 

Pariaman mengalami kesulitan dalam mendapatkan tanaman ekspor dari 

daerah pedalaman. Perdagangan macet dan mempengaruhi kehidupan 

sosial masyarakat. Ketergantungan rakyat kabupaten Padang Pariarnan 

pada warga Tionghoa yang cerdik dalam perdagangan berimbas dengan 

menurun drastisnya kegiatan jual beli di kabupaten Padang Pariaman. 

Ternyata, pengungsian warga Tionghoa dari kabupaten Padang Pariaman 

merupakan malapetaka perekonomian bagi daerah ini. 

Perubahan paling penting dalam periode yang secara ekonomis 

disebut sebagai periode statis ini adalah kabupaten Padang Pariaman 

mengalami kelurnpuhan disektor perdagangan. Seiring pergulatan waktu 

pasca pemberontakan PKI dan era Orde Baru kabupaten Pdang Pariaman 

berubah menjadi daerah pertanian. Masyarakat pribumi beralih 

keperkebunan kopra dan kelapa. Daerah yang selama hi menjadi pusat 

perdagangan berubah menjadi daerah administratif. 

75 Freek Colombin, Paco-Poco Kota Padang Sejarah Sebuah Kotodi Indonesia Pada 
Abad KeduaPuluh dan Penggunaan Ruang Kota , Dinas Pariwisata dm Kebudayaan Kota 
Padang dm Badan Warisan Sumatera Barat (Terjemahan). 1961 : ha1 119. 



BAB V 

PEMTTUP 

Berdasarkan uraikan dalam tulisan ini, dapat disimpulkan hal-ha1 

penting dari kehidupan komunitas Tionghoa di Pariaman pada masa 

pendudukan Jepang. Secara historis diketahui bahwa orang Tionghoa 

datang ke Pariaman sejak penghujung abad ke-16. Pada tahun 1630-an 

telah ada orang Tionghoa yang bermukim di Pariaman. Pemukim pertarna 

itu merupakan bahagian dari saudagar Tionghoa yang berasal dari Banten. 

Mereka datang ke Pariaman mencari lada dan bekerja sebagai agen dari 

Pialang Tionghoa di Banten. 

Di Pariaman, etnis Tionghoa mulai berkembang sejak 1660 dimana 

Belanda menjadikan Pariaman sebagai tempat untuk mengumpulkan dan 

penirnbunan komoditi ekspor yang dibawa dari daerah pedalaman. Daerah- 

daerah pedalaman seperti Padang Panjang, Bukittinggi merupakan daerah 

pemasok hasil pertanian. Hasil burni itu dilcumpulkan di Pariaman untuk 

kemudian dibawa melalui pelayaran pantai ke Padang dan pulau Jawa dan 

daerah lainnya. Pelayaran pantai ini pada masa itu spenuhnya dikelola oeh 

Etnis Tionghoa yang bermitra dengan Belanda. Dalam ha1 ini orang-orang 

Tinghoa berfmgsi sebagai penghubung antara pedagang Eropa dan Timur 

asing dengan pedagang Minangkabau. 

Jatuhnya kabupaten Padang Pariaman kedalarn kekuasaan Jepang 

berdarnpak cukup besar terhadap kehidupan masyarakatnya. Ketika Jepang 

masuk orang Tionghoa mernihak pada Jepang dan mulai memusuhi orang 



Pariaman. Begitu Jepang kalah, rakyat Pariaman marah dan membalas 

dendam pada orang Tionghoade. Semua orang Tionghoa di Pariarnan 

dibantai. Paling yang selarnat itu hanya segelintir saja. Itupun yang di 

tolong oleh orang Pariaman. Secara diam-dim mereka dapat 

meninggalkan Pariaman. Sekitar 90 persen orang tionghoa di Pariaman 

dihabisi. Sisanya, 10 persen yang berhasil menyelarnatkan diri. 

Semenjak terjadi gerakan balas dendam, kepergian warga 

Tionghoa dari kabupaten Padang Pariaman menjadi sirnbol kehancuran 

bagi perekonomian di daerah ini. Dengan menghilangnya warga Tionghoa, 

secara otomatis pendapatan ekonomi kabupaten Padang Pariaman yang 

selama ini menjadi sentral pengumpulan dan penimbunan komoditi 

eksport yang dibawa dari daerah pedalaman mengalami kemunduran 
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