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Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1930-an di seluruh dunia, dan dikcnal 
dengan zaman "Malaise", tidak mengurangi semangat masyarakat Koto Gadang untuk 
mengurus Berita Kota Gedang. Keberhasilannya bertahan selama tidak kurang dari 7 
tahun merupakan sebuah keistimewaan unh~k saat itu. Selingga fenomena sejarah ini 
mengundang hasrat untuk mengkaji keberadaan media ini secara lebih mendalam. 
Namun terlepas dari ihl, setidaknya masih ada dua alasan lain yang melandasi 
pentingnya penelitian. Pertama, penulisan dilakukan agar kontinuitas dalam sejarah 
bisa terbuktikan, dan kedua, penulsan ini menjadi penting bila dikaitkan dengan 
simbol Koto Gadang sebagai Nagan' Intelektual. Dengan munculnya media massa 
bisa di lihat kemana paham generasi muda Payakumbuh dalam masa Pergerakan 
Nasional itu. 

Studi ini bicara perkembangan majalah Berita Kota Gedang dalam masa 
ekonomi sulit yang turut dirasakan masyarakat Koto Gadang.. dan sekaligus 
memetakan sikapnya terhadap kolonial Belanda. 

Penelitian dilakukan secara halitatif denagan tipe studi sejarah. Data-data 
majalah yang diperoleh di Pustaka Nasional Jakarta dan Pusat Dinas Kebudayaan dan 
Lnformatika Minangkbau. Merupakan sumber primer . Sumber pendukun g (sekunder) 
berupa buyku-buku ilmiah dan populer. Kritik sumber dilakukan dengan dua tahapan 
yaitu, Kritik Eksfern dan tahap selanjuitnya dilaksanakan Krilik Intern . Kemudian dari 
surnber yang sudah dipilih disusun fakta-fakta yang disintetis melalui analisa logs  
dengan interpretasi. Hasilnya dideskripsikan dalam bentuk penyajian sejarah 

Hasil penelitian memperliliatkan dua faktor utama yang menyebabkan majalah 
Berita Kota Gedang mampu bertahan dalam masa ekonomi sulit. Pertama, 
perpindahan manajemen dari Studiefonds Kota Gedang di Fort de Kock ke 
Perkoempoelan Kota Gedang di Jakarta dan sekaligus mernindahkan tempat terbit dari 
Fort de Kock ke Jakarta, ternyata marnpu memperpanjang nafas majalah ini. Kedua, 
Pengelolaan yang lebih baik di Jakarta, karena dekat dengan pusat kekuasaan dan 
kemajuan, akibatnya majalah bisa mendapatkan tarnbahan pemasukan dari iklan-iklan 
yang jauh lebih bervariasi. Perkembangan majalah di bagi atas dua periodesasi 
tersendiri, pertama periode majalah terbitan Fort de Kock, selama 2 tahun. dan 
periode lainnya dari tahun 1934 sampai 1939. Masa terbit di Jakarta adalah masa 
kejayaan majalah, namun dalam tahun 1938 masih periode kejayaan, majalah menjadi 
oleng, dan akhirnya tidak kelihatan lagi setelah tabun 1939. Fokus majalah lebih 
mengutamakan sektor sosial, ketahanan ekonom, dan masalah adat. Berita -berita 
akan disesuaikan dengan kejadian-keiadian yang aktual pada saat itu.. Sikap majalah 
tehadap kolonial dan Pergerakan Nasional adalah samar, namun di balik itu sernua 
majalah ini masih tergolong mendukung Pergerakan Nasional Indonesia. 



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 sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk 
melaksanakan penelitian tentang Berita Kota Gedang: Surat Kabar Masyarakat Koto 
Gadang pada Masa Kolonial Belanda (1929-1939), berdasarkan Surat Perjanjian 
Kontrak Nomor : 7 1 5/54 1 /KU/DIPA/2006 Tanggal 1 Maret 2006. 

Kami menyambut 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 infonnasi yang dapat dipakai 
sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada urnurnnya. 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 
umumnya dan khususnya peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai 
pihak 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. Kami yakin tanpa dedikasi 
dan kerjasama yang terjalin selama 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 

1 
,I '- $1 hiversitas Negeri Padang, 

'piof. Pr.H. Anas Yasin, M.A. 
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DAFTAR TAREL 

Halaman 

Tabel 1 : Daftar Pers yang terbit di Sumatera Barat Tahun 1929-1939 2 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Te jadinya depresi ekonomi global -penode 1929-1 933- h m ~ t  

mempengaruhi perkembangan ekonomi di Sumatera Barat. Darnpak krisis 

ekonomi ini paling parah dirasakan ole11 beberapa daerah yang penduduknya lebih 

mengandalkan mata pencaharian di sektor perkebunan yang bernilai ekspor 

seperti, kopi, teh, tebu dan kopra,'dan daerah yang lebih berorientasi bekerjs; 

disektor jasa. Dalam masa ini banyak terjadi pengurangan tenaga k e j a  baik itu di 

sektor pemerintahan maupun p e n ~ s a l a a n - p e s a a  swasta. 

Dalam kondisi menurunnya perekonomian, perkembangan media pers di 

Sumatera Barat juga hlnlt mengalami kesulitan. Dalam catatan pertumbuhan swat 

kabar di Sumatera Barat yang disuun oleh Wartini ~antoso,~dalam periolle tahur! 

1929-1933 4 e n g a n  puncak depresi ekonomi pada tahun 1 932- 1 933-"ercatat 

hanya ada 6 buah penerbitan media pers,dengan rata-rata penerbitan hanya selama 

' Contohnya, Pariaman yang tergantung dengan komoditi Kopra Menurut laporan 
perneritah, pads tshun 1932 berhasil disik jenis uat?g palsu seperempat gulden sebaninyak 37 
keping, setengah gulden 90 keping, I gulden 35 keping dan seringgit 5 keping. Sel~~ruhnya 167 
keping senilai 101,75 gulden. J.B.N de Lyon Resluur Memorie Over de Onderajdelinf: Pariaman. 
Sumalra 's Weslh~sr, 8 Februari 1 933. Arsip Nasional RI, Jakarta 

2 Padahal dalam periode sebelurnnva -1 921-7925 terdapat 25 buah penerbitan. 
selanjutnya turun drastis dalam periode 1926-1930 menjadi 9 buah penerbitan. Wartini 
Santoso,ed., Katalog Surat Kabar: Koleksi Perptlsrakmn Nasionol 1810-1984. Jakarta: 
Perpusnas, 1984. 

" Lihat tulisan Hendra Naldi. "Perkernbangan Media Pers Daerah: Cenninan Perubahan 
Masyarakat di Sumatera Barat Pada Masa Kolonial 1900-1930'' (Tesis). Depok:FIB-UI.2002. 
hal.,54 



satu tahun. Untuk jelasnya media pers yang terbit dalarn periode 1929 sampai 

1933 itu, lihat tabel di bawah : 

Tabel 1. DAFTAR PERS YANG TERBIT Dl SUMATERA BARAT TAHUN 
1929-1939 

Nama Terbi tan 1 Usia ! 1,ama TempatTerhit I Ket [ 
I 1 Terbitan I 

1929- 1933 / a. Noeroel Jaqin i 1929- 1930 I l Tahun 1 Fort de Kock 1 2  / b. ~erdamai jk  j 1929-1 929 i 7x Terbit / Fort de Kock 
c. POMPAI j 1929-1 93 1 2 Tahun Padang 

/ 
3 

I d Soearo Minang i 1920-1929 I3r Terbit Paialoembwh 1 e.Soe!eeh Kate Ampel 1 1929-1910 1 I Tabu? 1 T'ilaw-i 
1 f Berita Kota Gedane ! 1932-1939 1 8 Tahun 1 

I Fort de I i I I 
I L I I I 

Sumber : Diaolah dari koleksi Perpustakaan Nasiond Jakarta dan Pusat Dokumentasi Informasi 
Kebudqaan Minangkabau (PDLKM) 

Kel : 1. Ditemukan di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) 
2. Ditemukan di Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) 
3. Ditemukan di Perpusnas dan PDIKM 

Fenomena menarik dari tabel itu, di antara rata-rata terbitan media pers 

yang hanya dalam jangka waktu setahun itu terungkap sebuah media pers yang 

terbit selama 7 tahun, yaitu majalah Berita Kota Gedang. Kehadiran Benta Kota 

Gedang sepertinya mencerminkan tidak singkronnya kondisi ekonomi yang b u d  

dengan lahirnya media pers di Nagari Koto Gadang. Sebakai salah satu nagari 

yang c u h p  parah ekonominya -pada saat itu-.' ternyata Koto Gadang masih bisa 

menuangkan ide-ide pembaharuan dalam sebuah majalah. Hal ini menarik untuk 

diteliti lebih jauh. 

Sebetulnya selain fenomena itu, penelitian majalah Berita Kota Gedang 

menjadi penting dengan beberapa argumen. Perta ma, sebelumnya di Koto 

Gadang telah terbit sebuah surat kabar yang bernama Soeara Kota Gedang. Akan 

tetapi swat kabar itu menghllang dalarn tahun 1922. Tidak ditemukan data akurat 

4 Nagari Koto Gadang termasuk niiayah yang kehrangan pangan &lam masa depresi 
ekonomi. Lihat kembali Hendra Naldi., Ibid. 



i 
! bisa mernbuka peluang h l a n p y a  surat kabar it11 bisa dijawab dalam Berita Kota 

Gedang. 

1 Kedua, Kehadiran Berita Kota Gedang bertepatan dengan kemunduran 

1 
1 perekonornian di Sumatera Barat umurnnya dan Koto Gadang khususnya, 

sehingga dengan menggambarkan sejarahnva sekaligus membuktikan bagaimana 

1 garnbaran depresi ekonomi di Sumatera Barat secara umum dan Koto Gadang 

~ lebih khusus lagi. Ketiga, periode perkembangan Berita Kota Gedang bertepatan 

dengan meningkatnya rasa kebangsaan dalam din masyarakat pribumi di Hindia 

Belanda. Fenomena inj menarik bila dikaitkan dengan simbol sebagai nagari 

intelektual yang melekat pada diri Nagari Koto ~ a d a n g . ~  

Melihat banyaknya fenomena se$ardl unik dalam periode pertumbuhan 

Berita Kota Gedang, membuat penelitian menjadi penting. Meskipun penulisan 

sejarah Berita Kota Gedang pemah ditulis oleh seorang mahasiswa -Doni Fitra- 

Universitas Andalas untuk keperluan skripsi dengan judul "Serba-Serbi Berita 

Dalam Majalah Benta Kota Gedang 1932-1 939", masih membuat pengamatan 

surat kabar ini masih menjadi penting. Argumen yang bisa dipakai karena tulisan 

mahasiswa itu hanya memperlihatkan apa saja yang menjadi isi berita, dan itu 

semua digambarkan secara urnurn. Sulit sekali melacak apa yang menjadi fokus 

Dalam penelitiannya Hendra Naldi sepakat menilai kemunduran Soeara Kota Gedang 
h r e m  terpecahnya konsentrasi pengurus antara menyelamatkan sekoldt pribumi di Koto Gadang 
dengan mengurus surat kabar. Lihat lebih jauh Hendra Naldi. Soearn Kota Gehng  di nagnri Koto 
Gadang: Surat Kabar Berbasis Nagari di Sumatera Barat Pada Masa Kolonial 19/6-1922. 
Padang FIS-UNP.2005. hal., 97-98. 

' Banyak literatur telah membuktikan bahwa Nagari Koto Gadang merupakan gudang 
para tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia, seperti Sjahrir. Asys Salim, dan Roehanna Koeddoes. 
Lihat misalnya Rudolf Mrazek Sutan qahrir: Politik Pengasingun di Indonesia. Jakarta: 
YOI, 1996. hal. 14-1 7. Tamar Djaja Rohana Kudus Srikandi Indonesia: Riwayar Hidup dun 
Petjwngannya. Jakarta: Mutiara, 1980. hd. ,  12 



berita surat kabar. Dalam tulisan itu juga belum terakomodasi secara lebih 

rnemadai bayairnana bentuk perkernbangannya , ha1 itu sebuah kesalahan fatal. 

Kesemua alasan yang dikernukakan di atas dan beberapa kelemahan dan 

perbedaan pokok permasalahan dengan hilisan yang sudah ada, maka penulisan 

kembali Ben'ta Kota Gedang menjadi layak. Untuk kesempatan saat ini, judul 

penelitiannya adalah "Berita Kota Gedang: Media Pers Masyarakat Koto Gadang 

Dalam Masa Kolonial 1932-1 9 3 9 .  

B. Perurnusan Masalah 

Studi mengenai majalah Berita Kota Gedang di Koto Gadang 1932-1939, 

dititikberatkan pada perkembangan majalah yanp twnbuh dalam masa sulitnya 

perekonornjan rakyat, dengan beberapa pendalarnan menyangkut fokus 

pemberitaan. dan sikapnya dalam menghadapi peningkatan "suhu' pergerakan 

kebangsaan Indonesia dan sikapnya terhadap pernerintah Kolonial Belanda. 

Dengan menggambarkan perkembangannya bukan berarti tulisan ini sernata 

bersifat deskniptif Narnun tt~juan kongkrit yang ingin disarnpaikan adalah 

bagaimana pers hadir dalam masyarakat yang ekonominya sedang merosot di 

Koto Gadang, bagairnana sikapnya terhadap kehadiran kolonial Belanda di 

Surnatera Barat, dan sekaligus diperlihatkan bagaimana sikapnya pada kaum 

pergerakan kebangasaan. 

Periode 1932-1939 dipilih karena pada masa itulah majalah pemah terbit. 

Dalam artian majalah ini tercatat pernah terbit pada awal tahun 1932 dan akllirnya 

menghlang dalam tahun 1939. Sementara batasan spatbl yang diambil terkait 

dengan posisi koran ini terbit dan dipergunakan, yaitu di Nagan Koto Gadang 



Akhirnya untuk lebih jelasnya melihat keberadaan surat kabar ini, maka 

perlu diliemukakan beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

1 .  Ragaimana proses tumbuh dan berkembanpya Ben'ta Kota Gedanp 

dalam kondisi ekonomi Sumatera Barat yang ~nerosot ? 

2.  Bagaimana fokus pemberitaan dan bagaimana pula sikapnya terhadap 

rneningkatnya aktivitas pergerakan kebangsaan dan sekalips sikapnya 

terhadap pemerintah kolonial ? 



BAB n 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Rerpikir 

Kalau mengacu pada pandangan Selo Sumard-jan dalam melihat perubahan sosial 

(masyarakat), maka acuan melihat perubahan dilihat dari dua faktor, Faktor pertama 

berasal dari luar dan kedua dari dalam masyarakat itu sendiri. Faktor perubahan dari 

dalam misalnya, adanya temuan baru, pertentangan (konflik) antar golongan serta 

pembaharuan atau revolusi dalam masyarakat sendiri. Fak-tor dari luar adalah adanya 

pengaruh dari masyarakat lain. ' 
Mengapa masyarakat mengadakan perubahan? Biasanya perubahan dilakukan 

masyarakat karena faktor yang diubah dirasakan tidak memuaskan lagi. Oleh karena itu 

ada faktor lain yang dianggap lebih bisa memuaskan, atau bisa juga perubahan yang 

dilakukan untuk menyesuaikan faktor baru dengan faktor-faktor lain yang sudah 

mengalami perubahan terlebih dahulu. Saluran-saluran yang dipakai untuk melakukan 

perubahan itu pada umumnya adalah institusi kemasyarakatan (social insrrtur~on) dalam 

bidang pendidikan, agama, rekreasi, dan tentu juga media massa. 

Di dalam masyarakat terdapat faktor-faktor pendorong serta faktor-faktor 

penghambat ke arah perubahan itu. Faktor pendorong di antaranya sikap menghargai 

karya seseorang, toleransi terhadap perubahan-perubahan yang menyimpang dari 

kaebiasaan, penghargaan atas keinginan orang untuk kemaiuan dan pendidikan yang 

' Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi. Setnngkoi B~rnga Sosiologi. Jakarta: Fak-Ekonomi 
LT,1964. hal., 489. 



i 

I progresif Sebaliknya faktor penghambat dapat berupa sikap tradisionalis, masyarakat 

1 kurang berhubungan dengan masyarakat lain dan adanya vesred;n1ere.v2 

I Erat kaitannya dengan perubahan masyarakat adalah perubahan kebudayaan. 

' Imas Kleden menyusun separangkat teori untuk melihat terjadinya perubahan 

I kebudayaan itu. Pertama, perubahan kebudayaan akan lebih mudah terjadi jika 

I kebudayaan baru dianggap tidak membahayakan kebudayaan lama. Kedua, semakin 

1 dominan para "agen'. kebudayaan akan semakin terbuka suatu kebudavaan kepada 

pengaruh baru, hingga perubahan kebudayaan itu akan lebih mudah terjadi. Ketiga. 

perubahan kebudayaan itu disertai dengan perubahan organisasi sosial dan landasan 

materia~n~a. '  

Untuk apa sebenarnya media massa digunakan ? Ada beberapa teori yang dapat 

menjawabnya. Pertama. Malvin de Fleur dengan lnslinclive S-R Theory (Teori Peluru) 

menyatakan media massa berpengaruh besar terhadap knmz~niknn' yaitu untuk 

membangkitkan desakan emosi atau proses lain yang hampir tidak terkontrol oleh 

individu. Kedua, teori yang dikemukakan Paul Lazarsfield beranggapan bahwa media 

massa befingsi untuk memperteguh keyakinan yang ada. Ketiga, Teori Agenda Setting 

menegaskan bahwa media massa tidak dapat mempengaruhi orang lain untuk merubah 

sikap, tetapi ia akan mempengaruhi persepsi khalayak ramai tentang apa yang dianggap 

penting. Keempat, adalah teori yang lazim digunakan sekarang yaitu teori yang 

Ibid., hal. 491 
31gnas Kleden. Sikap Ilmiah dm1 Krifik Keblrdqam. Jakarta: LP3ES, 1987. hal., 186-1 87. 

Komunikasi dalam artian h a s  adalah segala penyampaian energi, gelombang suafa, tanda 
diantara tempat dan sistern atau organisme selanjutnya, Lihat Jalaluddin Rakhmad. Psikdop~Ko~~miknsi. 
Bandung: reamdja Rosdakarya. 200. ha]., 5. ,-- ;. , ?. 



1 dikemukakan Solomon E. Asch. Menurut Asch bahwa sikap seseorang pada media massa 
1 

I tergantung kepada pengetahuannya tentang media massa itu.' 

I Bagaimana dampak perkembangan media massa terhadap masyarakat ? Steven H. 

Chafee melihat ada lima dampak media massa terhadap masyarakat." Perfama, 

1 berdampak pada ekonomi masyarakat. Kehadiran media massa rnenggerakkan berbagai 

usaha -produksi, distribusi, dan konsumsi- jasa media massa. Misalnya kehadiran surat 

I 
kabar berarti menghidupkan pabrik yang mensuplai kertas koran, men-wburkan 

pengusaha percetakan. memberikan peke jaan wartawan. ahli rancangan grafis. pengedar, 

pengencer, pencari iklan dan sebagainya. Kedua, dampak sosial. Berkenaan dengan 

perubahan pada struktur atau interaksi sosial akibat kehadiran media massa, dalam awal 

~ abad ke-20 seorang pelanggan surat kabar dianggap mempunyai status sosial terpandang 

dalam masyarakat. Awal abad ke-20 surat kabar telah membentuk jaringan-jaringan 

interaksi sosial yang baru. Pelanggan surat kabar pada saat itu menjadi pusat jaringan 

sosial, yang menghimpun masyarakat sekitarnya. Contohnya dalam kasus Roehanna 

Koeddoes (sewaktu berada di Koto Gadang). Sebagai salah satu pelanggan surat kabar di 

kampungya, Roehanna telah berperan sebagai penyebar informasi bagi rekan-rekannya. 

Setiap hari rurnahnya selalu dipenuhi oleh warga kampung terutama kaum wanita yang 

ingin mendengar berita-berita koran -kondisi ini te jadi akibat minimnya kemampuan 

kaum wanita dalam rnembaca tulisan latin- dan ~ o e h a m a . ~  Ketjga, berdarnpak pada 

penjadwalan kegiatan. Contohnya kehadiran surat kabar pa@? telah menyebabkan 

pelanggan menyisihkan waktu untuk membaca koran pada pagi hari. Kegiatan ini 

]bid,  ha]., 196-206. 
"bid., hal., 220. 
7 Roehanna seringkali membaca berita-berita mengenai kemajuan wanita. Informasi ini rneiupakan 

bahan perbandingan untuk memajukan kaum wanita di kampungnya. Lihat Fitriyanti. Roehmnn Koeddoes 
P~rernprrno~~ Sr~mo/ero Bnmt. Jakarta: Jurnal Perempuan. 200 1 .  hal., 66-70. 



sekaligus mengurangi kegiatan rutin pa@ hari, misalnya mengurangi kegiatan 

bercengkrama dengan keluarga. Keempat berdampak penghilangan perasaan tertentu. 

Media massa dipergunakan untuk memuaskan kebutuhan psikologis. sering ter-adi orang 

juga menggunakan media massa untuk menghilangkan perasaan tidak enak. misalnva 

kesepian, marah, kecewa, dan sebagainya. Kelima, berdampak pada perasaan orang 

terhadap sebuah media massa. 

B. Tiqjauan Bibliografis 

Periode awal abad ke-20 di Sumatera Barat. merupakan masa-masa penuh 

pewrubahan. Masyarakat Minangkabau pada masa ini mengalami perubahan menuju 

masyarakat modem. Kondisi ini menyebabkan banyaknya karya-karya sejarah yang 

ditulis -baik sejarawan atau penulis amatir- ulang kembali. Sayangnya dari sekian banyak 

tulisan mengenai berbagai peristiwa awal abad ke-20 itu lebih banyak mengkadii persoalan 

pembaharuan di bidang pendidikan, politik, islam, dan persoalan ekonomi. Sementara 

persoalan media massa kurang di minati. Hanya tulisan Hendra Naldi yang berkaitan 

dengan persoalan Pers. Judulnya "Perkembangan Media Pers Daerah: Cerminan 

Perubahan Masyarakat Sumatera Barat Pada Masa Kolonial (1900-1930)".~ Tulisan ini 

merupakan tesis Pascasarjana (S2), isisnya lebih banyak menceritakan persoalan 

perkembangan media massa di Sumatera Barat. Menariknya kesimpulan dari 

perkembangan media massa di Sumatera Barat cepat berkembang namun mundumya 

juga cepat. Hendra menemukan setidaknya dua alasan yang menyebabkan kondisi media 

pers seperti itu, pertama karena media massa yang terbit pada saat itu hadir tidak 

profesional. Umurnnya mereka menerbitkan surat kabar lebih karena adanya euforia 

semangat emansipasi. Kedua. kurang bertahannya surat kabar itu akibat mentalitas 

8 Lihat kembali Hendra Naldi. Loc. Cit. 



masyarakat Minang itu sendiri. Akibat ~erin~gnya menunggak pembayaran langganan 

koran, banyak dari media itu yang "gulung tikar" atau bubar. Mereka tidak bisa menutupi 

beban bea produksi yang terus membengkak. 

Selain tesis itu, di harian Singgalan pernah juga dimuat sebuah artikel ilmiah 

yang ditulis Aswandi Syahri dan Nurul Afza Md Khalid dengan judul "Soenfing Me/u/oe: 

Strral Kabar Perempzrrrn di  .4/arn i!4ililzangkabau7'. "ulisan ini membukti kan bahwa pada 

awal abad ke-20 itu kaum wanita juga memiliki media tersendiri. Aswandi menegaskan 

kembali, bahwa Roehanna Koeddoes jauh lebih besar perannya dari Kartini. Roehanna 

juga terbukti sebagai pelopor wartawan wanita di Indonesia. Dan Soenting Malejoe juga 

terbukti sebagai surat kabar pertama yang jelas-jelas mengambil kaum wanita sebagai 

sa_gmen utama pembacanya. 

Tulisan mengenai pers di Koto Gadang sudah diteliti oleh Hendra Naldi dengan 

judul "Soeara Kota Gedang di Nagari Koto Gadang: Surat Kabar Berbasis Nagari Dalam 

Masa Kolonial 191 6-1 922". Tulisan ini memperlihatkan bagaimana Soeara Kota Gedang 

tumbuh menjadi surat kabar nagari tertua di Sumatera Barat. Tulisannya juga melihat 

fokus surat kabar lebih banyak berbicara masalah sosial terutama di bidang organisasi 

dan pendidikan. Menariknya tulisan Hendra ini menemukan perubahan sikap surat kabar 

yang pada awalnya bersikap cooperatif terhadap pemerintahan Belanda, maka memasuki 

akhir terbitannya surat kabar bersikap semakin kritis terhadap pemerintahan Belanda. 

Kecewa terhadap janji-janji Belanda yang tidak mau mendukung program organisasi 

Studiefonds Kota Gedang yang ingin membangun sekolah-sekolah terhadap kaum 

pribumi merupakan alasan utama dari perubahan sikap itu. Tulisan ini masih memiliki 

Lihat Aswandi Syahri dan Nurui Afza Md Khaiid. "Soenting Meiajoe: Surat Kabar Perempuan di 
Alarn Minangkabau" Singgalaig. Padang 13 Oktober 199 1. 



kelemahan karena tidak mampu secara jelas mengungkapkan kapan berhentinya terbit 

surat kabar. Masih kaburnya persoalan itu merupakan mengapa muncul tulisan mengenai 

Berita Kota Gedang. 

1 Mengenai Berita Kota Gedang sendiri Doni Fitra pernah menulis dengan judul 

i "Serba-Serbi Berita Dalam Ma-jalah Berita Kota Gedang 1932- 1939". Tulisan ini hanya 

1 memperlihatkan jenis-jenis berita dalam surat kabar. akan tetapi bagaimana frekuensinya 

tidak terlihat. Begitupun perkembangan. fokus dan sikapnva terhadap proses pergerakan 

kebangsaan dan kolonial Belanda juga tidak tergambar. 

Selain ke tiga tulisan itu belum ada -tidak- ditemukan Iagi tulisan mengenai 

media pers di Sumatera Barat pada kurun waktu periode awal abad ke-20, padahal untuk 

Sumatera Barat periode itu merupakan "masa emas'. dari perkembangan media massa di 

Sumatera Barat. Memang menyedihkan, namun in1 merupakan peluang untuk terus 

menulis mengenai pers di Sumatera Barat. 



BAB In 

TUJUAN DAN KONSTRlBUSI PENELrTIAN 

1 A. Tujuan Penelitian 

I Studi ini bertu-juan untuk menjelaskan proses muncul dan berkembangnya 

I majalah Rerifa Kota Gedanp sebagai media pers mesyarakat Koto Gadang baik itu di 

/ rantau ataupun di nagari Koto Gadang sendiri. selain itu penelitian jupa menggambarkan 

1 apa isi majalah, serta gambaran sikapnya terhadav kolonial Belanda 

B. Konstribusi Penelitian 

I 
I Terungkapnya pebahasan majalah Reritu Kotu Gedang, dengan sendirinya bisa 
I 

menjadi masukan bahwa perubahan masyarakat di Sumatera Barat pada awai abad ke-20 

sampai menyentuh level administrasi terendah di Minangkabau. yaitu nagari. Selain itu 

dibuktikan juga dalam masyarakat modem salah satu produknya adalah lahirnya media 

komunikasi massa. 

Kondisi yang tergambar dalam tulisan ini akhirn~a diharapkan menjadi masukan 

bagi pihak-pihak terkait dalam mengadakan pembanpnan di Sumatera Barat. Dalam 

membangun daerah-daerah di Sumatera Barat selayaknya Pemerintah Daerah jangan lupa 

bahwa sarana komunikasi massa perlu juga dibenahi, tentu disesuaikan dengan kondisi 

terkini dari masyarakat. 



BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan -dominan- di pusat-pusat arsip yang berkaitan dengan 

tema, yaitu di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau 

(PDIKM) Padang Panjang. Penelitian langsung ke Koto Gadang dilakukan untuk 

tnelihat langsung kondisi masyarakat, terutama pembuktian beberapa data yang 

berkaitan dengan keadaan sosial dan budaya, serta beberapa situs peninggalan 

sejarah aktivitas masyarakat Koto Gadang, seperti gedung kerajinan Amai Setia. 

Waktu penelitian yang digunakan dalarn dua tahap. Studi langsung ke 

Koto Gadang dilakukan dua tahun lalu, tepatnya berlangsung dari tanggal 19 dan 

20 Desember 2004. Sementara untuk pengambilan dan pembacaan Arsip 

dilaktlkan selama 3 Bulan, yaitu dari bulan Juli hingga September 2006. 

B. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kzta/ita/$ 

Menunlt N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln dalam ~ i t o n ~ s , '  menjelaskan hahwa: 

"penelitan kualitatif menekankan pada proses-proses dan makna- 
makna yang tidak diuji, dan diukur secara ketat dari segi kuantitas, 
jumlah , intensitas, ataupun fiekuensi. Penelitiannya menekankan 
pada sifat bentukan sosial realitas, hubungan akrab antara peneliti 
dan apa yang dikaji, dan kendala-kendala situasional yang 
menyertainya. Peneliti juga menekankan pada sifat sarat nilai dan 
mencari jawaban atas pertanyaan yang akan menekankan 
bagaimana pengalaman sosial dibentuk dan diberi makna." 

- 

M.T. Felix Sitorus. Penelitian Kual irof~f  Suaiu Perkenaian. Bogor: Kelompok 
Dokumentitsi Ilmu Sosia!. 1998. ha1.3 



Metode -metode kualitatif memungkinkan untuk memahami masyarakat 

secara personal dan memandang lnereka sebagaimana mereka sendiri 

mengungkapkan pandangan dunianya. Peneliti tidak melihatnya dari sisi apakah 

ini benar atau salali, baik atau bun~k .  Namun. peneliti sedang mencari sebuah 

pemahaman. 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian historis (hwiorrcul 

research). Penelitian historis adalah usah untuk meronshuksi kondisi rnasa 

lampau secara obiektif, sistematis kronologis, dan akurat. melalui penelitian mi 

bukti-bukti dikunlpulkan, dievaluasi, dianalisis, dan disintesiskan. selanjutnya 

berdasarkan bukti-bukti itu, dirumuskan k e ~ i m ~ u l a n . ~  

C. Langkah-Langkah Penelitian 

Bahan atau sumber-sumber yang dibuh~hkan dalaln penelitian 

dikumpulkan melalui studi kepustakaan. karena topik tulisan berbicara masalah 

sebuah surat kabar, bahan tersebut dominan didapatkan di Perpustakaan nasional 

Jakarta. Arsip Nasional Jakarta, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi 

Kebudayaan Minangkabau Padang Panjang. Surnber surat kabar dan arsip 

pemerintah kolonial, tergolong pada sumher p r ~ m e r  untuk tulisan ini. Untuk 

sumber pendukung (mmber sekunder) dalam penelitian ini berupa buku-buku - 

populer maupun ilmiah- dan artikel-artikel ilmiah baik yang belum ataupun sudah 

diterbitkan. Wawancara dilakukan terutama unh~k melihat kultur dari masyarakat 

Koto Gadang. Wawancara dilakukan terhadap tiga orang inforrnan, Dessy Novita 

(Mahasiswa UNP asal Koto Gadang), Darmi (Seorang Petani penggarap asal 

Sudarwan Danim Menladl Peneliti Kmiitatif: Bandung: Pustaka Setia2002. hai 53 



Tilatang), dan ibuk Wati (Asli Koto Gadang bekeja jualan makanan khas Koto 

Gadang gifai i t ik) .  Wawancara dilakukan secara bebas dan mendalam. Informasi 

yang diambil berkaitan dengan gambaran perkembangan sosial dan budaya, 

misalnva masalah stratifikasi masyarakat. kepemilikan tanah, dan penjelasan asal 

usul orang asli Koto Gadang. 

Sebagaimana lazimnya dalarn studi sejarah, analisa data -berupa surat 

kabar- dilakukan pada tahap kn'tik sumber. Kritik ini dilihat dari dua bentuk, yaitu 

berupa kritik eksleren dan interen. Kemudian dari sumber yang sudah dipilih di 

susun fakta-fakta yang disintesis melalui analisa logis dengan interpretasi - 

interpretasi. Hasilnya dideskripsikan dalarn bentuk penyajian sejarall. Dengan 

kata lain penelitian ini merupakan perpaduan gambaran peristiwa dengan anaiisa- 

analisa ilmiah melalui pendekatan ilmu-ilmu sosial. 



BAB V 

HASIL PENELJTIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sekilas Cambaran Koto Gadang Pada Awal Abad Ke-20 

1. Geografis Nagari Koto Gadang 

Nagari Koto Gadang tepat berada di jantung Minangkabau, dataran tinggi 

Agam Sumatera Barat, yang berhadapan dengan dua gunung tertingi di Minangkabau, 

Gunung Merapi dan Singgalang. Sejatinya pada awal abad ke-20. Koto Gadang 

hanyalah sebuah kampung kecil. Penduduknya tidak Iebih dari ribuan, dan mendiami 

lahan sempit. Kota penting terdekat dengan nagari ini adalah Fort de Kock 

(Bukittinggi). Letak antara Koto Gadang dengan Fort de Kock dipisahkan oleh Ngarai 

Sianok (wilayah indah yang sekarang menjadi objek wisata). Jarak antara Koto 

Gadang dengan Fort de Kock lebih kurang 2 km. Untuk rnencapai kota terdekat 

biasanya masyarakat menempuhnya dengan be jalan kaki melintasi Ngarai Sianok. 

Selain melewati lereng-lereng curam itu, masyarakat Koto Gadang bila hendak 

ke Fort de Kock bisa memutar melewati daerah Padang Lua dan Guguak, jaraknya 

Iebih hirang I0 krn. Jalan kaki merupakan cara paling sering dilakukan masyarakat 

bila hendak ke daerah luar terdekat. Namun tidak kalah pentingnya peran bendi 

sebagai alat transportasi utama pada saat itu, terutama bagi mereka yang tergolong 

kaum bangsawan, atau orang kaya.' 

Koto Gadang memiliki ketinggian 700-800 meter dari pemukaan laut dengan 

suhu rata-rata sekitar 21 C. Luas keseluruhannya sekitar 1000 hektar yang terdiri dari 

' Syahzli Syarn.'Xerajinan Renda Kotogadang 1912-1942" (Skripsi). Padang: FS- 
UA, 1998,ha114. 
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-egi 
75% dataran tinggi dan 25% dataran Dengan kondis~ alam seperti iht tanah 

pertanian sedikit sekali, hanya lebih kurang seluas 153 hektar. Karena ihi, 

penduduknya lebih senang merantau, atau bergerak di sektor pekq-jaan kerajinan dan 

pertukangan. Selain terkenal dengan kerajinan renda, kerajinan emas dan perak juga 

banyak dilakoni oleh masyarakat, bahkan di seluruh daerah Surnatera Barat pengrajin 

emas dan perak daerah ini cukup terkenal dan merniliki mutu yang baik.' 

Dalam pengelompokan wilayah di Minangabau, terdapat dua kawasan utama 

yaitu darek (darat) atau luhak dan rantau (pesisir). Kawasan luhak merupakan daerah 

inti Minangkabau, dan merupakan pusat wilayah kebudayaan Minangkabau. Luhak 

itu sendiri terbagi atas tiga kawasan yakni, Luhak Tanah Datar, Luhak Lima Puluh 

Kota, dan Luhak Agarn. Dan' ketiga luhak itu, Nagari Koto Gadang termasuk dalam 

wilayah Luhak ~ g a r n . ~  

Batas wilayah Koto Gadang, sebelah utara dan timur terdapat lembah yang 

cukup curam, tapi alamnya indah, dan dikenal dengan nama Ngarai Sianok.Untuk 

sebelah utara sekaligus berbatasan dengan Nagari Sianok. Sementara sebelah selatan 

terdapat Nagari Koto Tuo, dan Guguak Tabek Saro-io. sebelah barat berbatasan 

dengan Nagari Balingka, dan Nagari Sungai Landia. Dalam Nagari Koto Gadang 

terdapat tiga Jorong, yaitu Jorong Subarang, Jorong Gantiang, dan Jorong Koto 

 ada an^.' 

DON Fitra. "Serba-Serbi Berita Dalam Majalah Kota Gedang 1932-1939"(Skripsi). 
Padang:FS-UA,2004. ha1 15 

' Untuk menggambarkan kemasyhuran Koto Gadang dalam ha1 kerajinan emas dan perak, 
lebih jauh lihat Mochtar Lubis. Her Land Onder de Regenhoog de Gesciedenis van fndonesie. 
Alphen:Sijthoff,l979. hal 183. 

' Pembagian wilayah Minangkabau ini bisa iebih dalam di lihat di Tambo adat Minangkabau. 
Lihat rnisalnya, Datuk Sangguno Di Rajo. Curai Paparan Adnt Lembaga Alum Minangkabau. Jakarta: 
Balai Pustaka,1984. ha1 133. Kemudian lihat pula A.A. Navis. Alum Terkmhang Jadi Guru. Jakarta: 
Grafiti, 1984.haI 53-58. 

5 Syahzli Syam. Op., Cit. hall5 . . 



Secara tradisional, sebelum masuk pengaruh kolonial Belanda, Nagari Koto 

Gadang sama dengan sistem pemerintahan lain yang berlangsung dalam alam 

Minangkabau, yaitu menganut sistem pemerintahan otonomi nagari-nagari.6 Seiring 

dengan takluknya Paderi, dan direbutnya alam Minangkabau dalam kekuasaan 

Belanda, pada tahun 1914 sistem nagari digantikan dengan sistem Nagari 

Koto Gadang termasuk dalam Onderdisbik IV Koto ~ g a m ~  dengan dipimpin oleh 

seorang Asisten Demang. Ketika menjadi daerah Kecamatan - s a t  Orde Baru- 

tergabung dalam Kecamatan IV Kabupaten ~ ~ a r n . ~  Pejabat yang dipilih sebagai 

Asisten Demang dalam nagari belum tentu orang Koto Gadang itu sendiri, meskipun 

daerah ini tergolong banyak menghasilkan orang-orang pintar. Misalnya Asisten 

Demang yang pertama tercatat bernama Salmi gelar Datuk Rajo Mudo, ternyata 

berasal dari Pesisir Selatan. '' 
Sebagai daerah asli wilayah Minangkabau, perkembangan daerah menjadi 

sebuah nagari harnpir sama dengan urnurnnya nagari-nagan' lainnya. Tidak ada 

catatan yang bisa menunjang dari mana awal mereka berasal. Akan tetapi kalau 

bersandar pada cerita rakyat, mereka sepakat mengatakan berasal dari Pariangan. Rute 

migrasinya dijelaskan melalui Batipuh, Sariak, Cupak, Sungai Tanang, Sungai 

Landai, akhirnya berakhir di Pakan Salasa. Konon katanya rombongan itu terdiri dari 

48 kaum. Dari sini mereka berpencar, 2 penghulu beserta kaurnnya menunju Sianok 

6 Secara jelas Navis sudah rnenwangkan bagaimana sistem pemerintahan di Minangkabau, 
yang cenderung bersifat otonomi nagari. Sehingga dikenal dengan "adapt salingka nagari". Lihat 
kembali A.A. Navis. Op.,Cit. hal. 1 19-148. 

7 Pernerintahan terendah pada zaman ini disebut onderdistrik, lihat lebih jauh Regeering 
Almanak Voor Nederlandsch Indie. Batavia: Landsrukkenj. 1887. ha1 95-97. 

"Kaart van het Gouvernernent Sumatra's Westhst No 3. dalarn Atlas w n  Nederlandsch 
Indie V .  Arsip Nasional RI, Jakarta 

Lihat Tamar Djaja Rohana Kucfus Srikandi Indonesia: Riwapt Hidup dun Perjuangannya. 
Jakarta: Mutiara,] 980. hal. 13 

10 Catatan itu diternukan dalam tulisa. Doni Fitra Op.. Crr. hal.8. 



Tinggi, 16 penghulu beserta kaumnya menuju Guguak, 6 penghulu beserta kaurnnya 

menunju Tabek Sarojo. Mereka ini akhirnya ~nembenhlk nagari-nagari di IV Koto 

yaitu, Guguak Tabek Saro-10, Sianok, dan Koto Gadang. Ke-24 penghulu itu terdiri 

dari empat buah suku, yaitu 8 hindu Sikumbang, 7 paruik Koto. 6 ninik Guci. dan 3 

ninik ~aniago."  

Perkembangan yang terus menerus. dan berlangsung secara cepat sehingga 

tanah yang ada di Bukit Kepanasan terasa kurang mencukupi lagi, maka penghulu nan 

24 itu mencari daerah ban1 unhik tempat tinggal. Akhimya mereka menemukan 

sebuah daerah yang datar, mereka bergembira dan bersorak pada kaumnya yang 

menyusul di belakangnya "tanah dan gadang". Dari sinilah secara etimologis muncul 

nama Nagari Koto Gadang." 

2. Keadaan Sosial dan Budaya Masyarakat Koto Gadang 

Lazim dalam masyarakat Minangakabau, masyarakat Koto Gadang hidup 

dalarn kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan suku. Setiap suku memiliki 

penghulu sebagai pemimpin kaumnya dan bertindak sebagai pewaris harta pusaka. Di 

Koto Gadang terdapat 4 suku, yaitu Sikumbang, yang kemudian berkembang men-iadi 

Sikumbang Mudik (Sungai Tanur). Sikurnbang Hilir (Sank). Suku Koto, juga 

berkembang menjadi dua bagian, Koto Nan Ampek Buah Paruik, dan Koto Nan Tigo 

Paruik. Suku Guci dan Piliang (merupakan dua suku yang bergabung menjadi satu), 

dan terakhir Suku Caniago. 

Koto Gadang pada awalnya menganut sistem 24 penghulu, yang mewakili 

pimpinan masing-masing suku. Ke 24 penghulu itu terdiri dari  7 penghulu dari suku 

Koto, suku Caniago 3 penghulu, 8 dari Sikumbang, dan 6 penghulu dari suku Guci- 

I I Keterangan seluruhnya di dapat dari Doni Fitra IbiJ., hd.17 
l2 Ibid. ha1 18. 



Piliang. Para penghulu melaksanakan pernerintahan nagari dan bekerja sama dengan 

Kaum Cadiak Pandai dan Alim Ulama. 

Pedudtrk Koto Gadang bisa dibagi menjadi tiga kelompok atau golongan. 

Kelornpok pertama disebut orang asal. kedua penduduk yang datang belakangan. dan 

yang ketiga adalah orang dagang. Termasuk dalam kelompok pertama terdiri dari 

empat siku yang mula-mula menetap di Koto Gadang, yaitu suku Sikumbang, Guci- 

Piliang, Koto, dan Caniago. Kelompok kedua merupakan penduduk yang datang 

belakangan. atau lazim disebut orang mencari malnak kepada salah satu kaum dari 

penduduk asal (urang malakok) . Atau bisa juga di antaranya hidup menetap di Koto 

Gadang sambil mencari penghidupan d m  mencari induk semang (majikan) kepada 

salah satu kaum. kelompok ketiga merupakan orang dagang. Orang d a p g  belum 

diajak duduk dalam kerapatan adat nagari. Dalam arti hak dan kedudukannya dalam 

nagari belum sama dengan penduduk asal, akan tetapi bisa diakui sebagai anak nagari 

dengan jalan adopsi. I' 

Istimewanya Koto Gadang, kalau sebelumnya mereka cenderung sebagai 

pedagang dan pengrajin -baik emas dan perak- belakangan setelah masuknya 

Belanda, mereka lebih tertarik untuk bekeja  di sektor jasa yang timbul akibat dari 

perubahan-perubahan yang dilakukan Belanda.14 Perubahan-perubahan yang berawal 

dari kepentingan Belanda un tuk melengkapi struktur birokrasi pemerintahannya, yang 

menimbulkan lapangan peke jaan baru dalam masyarakat. Orang-orang Minang mulai 

mengenal sektor pegawai negeri sebagai profesi yang membanggakan. Kemudian 

l 3  Wmamma dengan Wafi, 24 Desember di Kolo Gadang 
l4 Lihat lebih Jauh Hendra Naldi."Perkembangan Media Pers Daerah: Cerminari Perubahan 

Masyarakaf Sumatera Barat Pada Masa Kolonjal ( I  900-1 930)" (Tesis). Depok: FIB-UI2002 ha]. 5657 .  



berkernbang usaha dalam jahit terawang dan renda, pelopor usaha ini tidak lain 

merupakan nenek dari Roehanna Koeddoes sendiri -namanya SiniTarimin-, yang 

pada zaman kolonial pemah mendapat tanda kehormatan dari Gubemur Jenderal dari 

Bogor dalam Pasar Malam di Fort de ~ o c k . ' ~  

Sulaman terawang perempuan Koto Gadang terkenal halus dan sulit 

mengerjakannya. Seni menjahit sulaman itu diperkirakan di dapat dari perempuan 

Arab yang di bawa para perantau. Kepandaian itu kemudian secara turun temurun 

tenls dikembangkan. Sehingga dapat dikatakan kerajinan terawang merupakan produk 

khas wanita Koto Gadang. 

Golongan ketiga, merupakan golongan petani. Pekejaan sebagai petani 

sebenarnya tidak banyak dilakukan masyarakat. beberapa faktor penyebabnya adalah 

di samping lahan yang kurang cukup dan kurang baik untuk pertanian. masyarakatnya 

lebih tertarik bekeja di sektor kerajinan dan pergi merantau. Belakangan ketika 

semakin banyak masyarakat yang bersekolah dan pergi merantau, petani-petani di 

Koto Gadang wnumnya bukan lagi berasal dari penduduk asli. Namun banyak di 

antara mereka adalah para pendatang yang berinduk sernangZo ke masyarakat asli 2' 

Golongan keempat adalah tukang kayu. Golongan ini merupakan masyarakat 

yang tidak dapat bekerja sebagai pegawai negeri, tidak pandai jadi pengrajin dan tidak 

mau pula menjadi petani. Profesi tukang kayu sebetulnya sangat penting perannya 

19 Sebetulnya apa yang dikembangkan Roehanna belakangan dengan mendirikan usaha 
kerajinan Amai Setia merupakan kelanjutan dari kepandaiannya dalarn menjahit dani neneknya ini. 
Lebih jauh lihat Fitriyanti. Roehanna Koeddoes:Perernpuan Swnarera Barat Jakarta: YJP,2001. ha1 27. 
selanjutnya juga Iihat Tamar Djaja. Bid. hal. 13. 

20 Menjadi buruh tani di lahan pertanian tanah pusaka masyarakat Koto Gadang. Belakangan 
-mereka- malahan hasil-hasil pertanian itu tidak begitu diperhatikan oleh masyarakat pernilik lahan itu. 
Wawancara dengan Darmi, di Koto Gadang, 25 Desember 2004. 

Sering juga bagi masyarakat kelompok itu disebut orang dagang. Darmi sebagai petani 
penggarap di Koto Gadang juga rnengakui kondisi ini. Wawancara dengan Darmi, di Koto Gadang. 25 
Desember 2004. Bandingkan juga dengan tulisan Tamar Djaja. Loc.. Cit. 



dalarn masyarakat, hampir seluruh bangunan rumah gadang di Koto Gadang adalah 

buatan mereka.2' 

Meskipun masyarakat Koto Gadang terkenal sangat modem, namun mereka 

pada dasarnya masih kuat menjalankan adat dan budaya ~ i n a n g k a b a u . ~ ~  Hal itu 

tercem-n dari ketatnya mereka menganult sistem matriachat (garis keturunan ibu). 

Sistem matriachat di Minangkabau bukan berarti kekuasaan di tangan kaum 

perempuan, akan tetapi kekuasaan sebagai pemimpin dalam kaum tetap di tangan 

laki-laki. laki-laki disini bukan ayah, namun saudara laki-laki dari pihak ibu atau 

wanita, yang dalam istilah Minang disebut ~ a m a k . "  

Posisi ayah -urang ~atrnando- sebagai orang tua laki-laki dalam salah satu 

keluarga batih tidak sepenuhnya menjadi anggota keluarga istri dan anak-anaknya, ia 

tidak bertangpngjawab terhadap anak-anaknya. Posisinya sering diumpamakan 

dengan "abu diateh tungku" (abu diatas tungku). Dalam artian abu merupakan benda 

ringan yang sekali tiupan angin akan terbang. begitulah posisi laki-laki dalarn 

keluarga istri yang tetap dipandang sebagai orang luar. Namun meskipun di luar, 

mereka sangat dihargai dan dihormati. Dengan posisi seperti itu seorang laki-laki 

dalam keluarga i s t i  menjadi sulit. Ia hanya berperan sedikit -suing sebagai pelanjut 

keturunan saja- dan dipandang sebagai tamu dalam k e ~ u a r g a . ~ ~  

22 Motif ukiran tukang kayu ini ternyata menarik minat masyarakatnya senhri. bangunan Balai 
Adat, Rurnah Gadang para pembesar hampir semuanya produk asli tukang h>u ini. Ibid. 

27 Mengenai kuatnya masyarakat dalam rnenjalankan adapt ini banyak diceritakan dalam 
berita-berita di Soeara Kota Gedang. 5 Oktober 1920, Soeara Kota Gedang 17 Desember 1920, dan 
Soeara Kota Gedang 192 1. 

" Lihat kernbali Tamar Djaja Op., Cit. hal 14 dan Fitriyanti. Op., Cit. ha1 5 
25 Lihat kernbali kk Navis. Op.. Cit. hal211-213. 



Di Koto Gadang sebagaimana lazimnya dalam adat Minang, kaum laki-laki 

tidak -jarang- tidur di rumah, mereka sering tidur di s ~ r a u . ~ ~  Aktivitas mereka di 

surau biasanya selain mengaji, juga berlatih pencak silat, diskusi mengenai apa sala, 

dan sekaligus sebagai tempat tidur. 

Koto Gadang juga terkenal dengan budaya rantau. Dalarn catatan Mrazek, 

yang mendorong orang Koto Gadang merantau di samping tidak bapsnya kondisi 

alarn untuk lalian pertanian, kekuatan dan kekayaan berkat emas dan peraklah yang 

pertama-tama membawa kaum pria merantau. Kekuatan merantaunya kemudian 

berubah ketika muncul bisnis kopi. Memasuki tahun 1820 ketika zaman kolonial, 

umurnnya pria Koto Gadang merantau sebagai pegawai di p e m e ~ t a h a n  Belanda, 

sekolah dan bekerja di sektor j a ~ a . ~ '  

3. Keadaan Ekonomi Masyarakat Koto Gadang 

Sernenjak kedatangan Belanda di Ranah Minang, dan memperkenalkan sistem 

kehidupan modem. Masyarakat Koto Gadang temyata bisa dengan cepat berakulturasi 

dengan kondisi seperti itu. Banyak faktor yang menjadi penyebab mudahnya mereka 

menerima pembaharuan. Salah satu di antaranya karena kuatnya mereka dalam 

budaya rantau. Malahan menurut sejarawan Belanda Graves, di Koto Gadang 

kejidupan sebagai perantau dilakukan hampir oleh semua kaum lekaki. Lebih jauh 

digambarkan keluarga-keluarga pedesaan mernpunyai banyak pesuruh dan pekerja 

~mtuk meiaksanakan tugas pertanian, dan kaum wanita mengawasinya. Dengan posisi 

26 Banyak orang sdah arti mengenai keberadaan surau ini, sering mereka menyamaitmya 
dengan musholla atau langgar. Padahal ddak demikian dalam masyarakat Minmg. Surau sudah adz 
sebagai bangunan jauh sebelum masuk ke Minangkabau. Awalnya hngsinya memang semata-mata 
hanya sebagai tempat tinggal kawn lelaki yang sudah baligh Mmgenai surau ini lihat lebih jauh. 
Aqumardi Azra. Surau Pendidikan Islam Tradisional Dalam Transisi dun Modernisasi. Jakarta: 
Logos.2003. ha1.47-5 1 .  .,- 

" Lihat kembali Mrazek. Op., Cif. ha1 16. 



demikian kaum pria tidak merasa terbebani dalam tugas rantaunya. Kehidupan 

sebagai perantau sangat dimuliakan dan penghinaan sering ditujukan pada pemuda 

yang tidak mau m e r a n t a ~ . ~ ~  

Pada awalnya kehidupan pertanian banyak dilakukan masyarakat, akan tetapi 

ketika penduduknya sernakin bertambah, dan pilihan-pilihan pekerjaan semakin 

banyak, kehidupan sebagai petani semalun lama semakin menyusut. Ditambah la@ 

hasil dari sektor pertanian dinilai oleh masyarakat Koto Gadang tidak memadai, ha1 

ini bisa dimengerti karena lahan pertanian sedikit. dan tidak lebih dari 153 hektar. 

Dengan jumlah laha seluas itu hasil-hasil pertanian dikeluarkan dari "bumi" Koto 

Gadang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan tidak dijual ke 

luar daerah. 

Akan tetapi walaupun tidak mengerjakan lahan pertanian lad ,  masyarakat 

Koto Gadang tidak meninggalkan begitu saja lahan itu. banyak diantara mereka 

memberikan kepada orang lain untuk mengolah lahan-lahan yang mereka tinggalkan, 

umumnya para pekeria yang datang berasal dari daerah sekitar, seperti Nagari 

Balinska, Tilatang, dan lain-lain. Ahiran kega yang mereka lakukan dengan para 

pekerja pertanian itu memakai sistem bagi hasil, dalam istilah lokal disebut dengan 

sisfem pamdoi. Bagi hasil dilakukan antara pemilik dan pengelola lahan pertanian 

t e r ~ e b u t . ~ ~  Sistem pasudoi merupakan cara paling baik dilakukan orang-orang Koto 

28 Elizabeth E Graves. The iviiinungkubau Respme ro DurcA Cdoniirl Rule in 711e iiirtieenth 
Century. Ithacz: Cornell Modem Indonesia Project,l981. ha1 132-133. Pengarnztar. Graves ini d:!n?tip 
langsun~ oleh Rudolph Mrazelr, O.D., Cit. hal 15- 16. 

U29 Namun makin hari sistem pasudoi tidak terlalu ketat lagi dilaksanakan olehmasyarakat Koto 
Gadang. Ketika mereka semakin sibuk di rantau d m  ketika keluarga di rantau sudah turun temunm 
pula, apalagi pekerjaan di rantau membuat mereka sukses, saat itu kadangkala hasil-hasil pertanian 
tidak begitu mereka hiraukan lagi. Malahan saat sekarang ini hasil-hasil pertanian hanya diberikan 
kalau ada permintaan saja dari yang memiliki, dan itupun sifatnya hanya untuk buah tangan ketika 
mereka dating ke karnpong halaman d m  akan berangkat kembali merantau. hasil wawancara dengan 
Desy Novita, Darmr, dan Wati, di Koto Gadang, 19-20 Desember 2004. 



tidak membuat perekonomian masyarakatnya menjadi buruk, malahan sebaliknya 

masyarakat Surna!era Barat s~ma-kin terpicr! menjadi pedagmg hernrientasi pasar.33 

Seiring dengan program Tanam Paksa pemerintah kolonial mengadakan 

berbagai perubahan-perubahan lainn~a,  paling utama membenh~k sistem birokrasi 

baru yang sebelumnya tida dikenal dalam masyarakat. Pembaharuan itu telah menarik 

masyarakat Sumatera Barat untuk dipekerjakan diberbagai instansi-instansi 

pemenntah kolonial. Disinilah tejadi perbedaan Nagari Koto Gadang dengan daerah 

sekitar. Kalau daerah seperti, Gupak .  Tabek Saro-io. Balingka. Koto Tuo dan daerah 

iainnya semakin terkenal sebagai daerah para pedagang, Koto Gadang justru Iebih 

tertarik bekerja sebagai pegawai pemerintah Belanda. Akibat di sektor pemerintahan, 

berdampak pada perubahan pola plkir masyarakatnya yang cenden~ng mengutamakan 

pendidikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan seseorang. Pengaruh lebih jauh, 

umumnya masyarakat Koto Gadang jadi lebih pandai dalam berbahasa Belanda, dan 

14 mereka juga umlmsya hersekolah dilemhaga-lemhaga pendidikan Earat: Ha! ini 

berbeda dengan daerah tetangga yang secara ekonomi memang maju tapi agak 

tertinggal di sektor pendidikan. 

Pembangunan Nagari Koto Gadang sangat bertopang pada hasil banh~an dari 

para perantau. Bukti-bukti terlihat jelas dalarn pem beritaan surat kabar nagan' yang 

'"elain kopi pertanian di Sumatera Barat yang menarik dalam pasaran dunia saat itu antara 
lain; kopra, gxnbir, dan kaqu M s .  L i h d  Abrer. ''Angkutm Kmeta Api dan Perkembangan Ekono* 
Sumatera Barat 1887- 1940" (Te3is). depok FB-LU, 2001. 

34 Lihat kembali data-data Mrazek vang sebelumnva sudah ditarnpilkan. Rudolph Mrazek. 
Loc., Cir. 



terhit saat  it^.'^ dalam swat kahar it!! juga terekam hahwa nagan' Knto Gadang 

rnenjadi vri!ayah pedesaan makmur yang bercorakan perkotaan.3" 

Meskipun profesi sebagai pegawai meningkatkan pendapatan masyarakat, 

usaha kerajinan tennasuk pilihan profesi yang cukup memperkuat perekonomian 

masyarakat pada zaman kolonial. salah satu faktor kenapa banyak anak-anak Koto 

Gadang bisa di sekolahkan -baik itu sekolah agama dan Belanda- adalah karena 

baiknya ekonomi masyarakat akibat profesi sebagai pengajin ' 7  Awalnya masyarakat 

Koto Gadang terkenal sehaga~ pengrajin emas-perak dan kerajinan s l~ j i . '~  Tidak ada 

data-data pasti kapan orang-orang Koto Gadang memulai pekerjaan sebagai pengrajin. 

Umumnya kerajinan emas-perak dikerjakan oleh laki-laki. Hasil kerajinan emas orang 

Koto Gadang biasanya dipakai untuk upacara-upacara adat, dan perkawinan. 

Sementara untuk kerajinan perak sering di jual kepada orang asing terutama pada 

orang-orang Cina, dan kepada orang-orang Belanda. Sistem pemasarannya dilakukan 

dengan menjual langsung hasil produksi kerajinan ke pelabuhan dan hotel-hotel 

dimana ramainya orang-orang a ~ i n g . ~ ~  

Untuk kerajinan suji dilakukan oleh kaum wanita. Pada awalnya kerajinan suji 

tidak dipe rjual-belikan. Produksinya lebih banyak untuk keperluan upacara-upacara 

adat seperti perkawinan dan upacara pengangkatan penghulu. Pada awal abad ke-20, 

atas kepeloporan Roehanna Koeddoes, kerajinan itu mulai dijadikan produk baru 

l5 Untuk contoh lihat nlisdnya pemberitaan Soeuril Korir' G e h n g  4 April 1919, dan Soearir 
Kcin Gednng 7 April 1919. Disebutkan d a l m  surat kabsr itu asdah s a u  pen!-mbmg yang cuhup rajin 
adalah Muhammad Rassad: avah dari Sutan Sjahrir dan Roehanna Koeddoes. 

'6 Diceritakan bahwa dalam masa itu daerah ini giat membangun dalam berbagai bidang, 
seperti pembangunan sarana transportasi berupa pembuatan jalan dan jembatqdanrnasalah ketertiban 
Nagari. Soeara - - Kora Gedang. 1 5 Januari 19 19 

'' Lihat kembali Mrazek mengenai catatan jumlah pelajar asal Koto Gadang .Rudolph Mrazek. 
Loc. Cil. 

38 Kerajinan suji adalah sejenis kerajinan renda sebuah kerajinan h a s  Sumatera Barat. 
'' Tarnar Djaja Op.,Cit hal 55-58. 



masyarakat Koto Gadang yang siap diperdagangkan. Kerajinan renda bangku begitu 

masyarakat Koto Gadang menyebut untuk isti!al~ kerajinan renda mereka.jO 

Dari sekjan banyak kerajinan wanita yang diperkenalkan, kerajinan renda 

merupakan paling dirninati wanita Koto Gadang. Hasil kerajinan renda itu pula yang 

banyak mendspat perhatian dan' istrj-is@i pembesar Relanda " Tahun 1924 kerajinan 

wanita Koto Gadang telah memproduksi tenunan seperti taplak meja, kain dnll. 

serbet, dan kain bugis. Tahun 1926 diperkenalkan kerajinan jahit menjahit dengan 

menggunakan mesin. Pada tahun 1926 kerajinan lnulai dipasarkan keluar Koto 

Gadang, produksi dipasarkan melalui organisasi Amai Setia, rnisalnya kalau ada pasar 

malam di Fort de Kock. Pada tahum 1930-an pemasaran kerajinan wanita Koto 

Gadang sudah mencapai berbagai kota di Surnatera Barat, seperti ke Padang Panjang, 

Payakumbuh, dan Padang. Pada masa itu penjualan sudah langsung dipasarkan para 

pengarajin dan pemodal ke hotel-hotel dm ternpat hiburan di k ~ t a - k o t a . ~ ~  

Setelah memasuki pertengahan tahun 1930-an perekonomian masyarakat Koto 

Gadang mengalami puncak krisis. Seluruh aspek perekonomian yang pada awal abad 

ke-20 menjadi kekuatan ekonomi, menjadi macet dan tidak b e h g s i  sebagaimana 

mestinya, misalnya gaji pegawai semakin tidak memadai. Kalau dahulu gaji pegawai 

f.20 (gulden) bisa menghidupi istri dengan 4-5 orang an&. tapi dalam tahun 1930-an 

dengan gaji E30 (gulden) tidak bisa untuk membeli beras. Begitu-pun para pengrajin, 

baik emas-perak, dan kerajinan renda tidak mampu berproduksi dengan baik. Malahan 

40 Lihat Fitriyanti. Op., Cir. ha1.55-58 
4' ~yahzt i   yam ~ p . ,  Cir. M 36 
42 fiid ha! 35. 



untuk emas-perak akhirnya tidak diproduksi lagi karena tidak ada modal untuk 

menjalankan u ~ a h a . ~ "  

B. Majalah Berita Kota Gedang di Nagari Koto Gadang 1932-1939 

1. Perkembangan Berita Kota Gedang 1932-1 939 

Sebelum Berita Kota Gedang hadir di Koto Gadang, orang-orang Koto 

Gadang sudah menerbitkan rnedia pers di berbagai kota dalam wilayah 

Gouvernements Sumatra S Westkust. Salah satunva Soenting Melajoe y ang terbi t 

dalam tahun 1912. Swat kabar ini tumbuh menjadi pelopor media pers wanita di 

Sumatera Barat. Soenting Melajoe terbit di Padang oleh Snelpersdurkerij Orang Alam 

Minanghbau, sebuah percetakan pribumi milik Datuk Sutan Maharadja. Kehadiran 

Datuk Sutan Maharadja adalah sebagai pernilik modal. Frekuensi terbitn~a sekali 

seminggu atau dalam koran ini disebutkan sekali salapan hari (bahasa Minang). 

Cukup lama juga swat kabar Soenting Melajoe bertahan, sekitar 10 tahun, dari tanggal 

12 Juli 1912 sampai 8 Januari 1921. Tidak ada keterangan pasti yang menjelaskan 

mengapa surat kabar ini berhenti terbit. Namun dilihat dari peristiwa yang terjadi pada 

saat itu, kepindahan Roehama ke Medan pada tahun 1920 bisa dijadikan faktor 

penyebab mundurnya Soenting Melajoe. Artinya surat kabar ini kehilangan motor 

penggerak yang mampu menjalankan "roda" kehidu~an surat kabar.44 

Selain itu di Kayu Tanam terbit pula surat kabar Saudara Hindia dalam tahun 

1913. Meskipun terbit di kayu tanam, narnun pengurusnya hampir keseluruhan 

merupakan orang-orang Koto Gadang, Misalnya A.Sutan Machudum sebagai 

43 . llhat Hendra Naldi. Soewa Kota Gedang di Koto Gadang: S ~ ~ r a t  f i b w  Rerbmis ~Vagari di 
Sumaterc: Barat Pada Pdma Kokmia! (1316-1322). Pdmg:  FIS-LWP. 2W5. M.73. 

44 Keterangan mengenai swat kabar ini lehih jath lihat, Heodra Naldi. OF., Cit. hd 135-139. 



Administratur, dan Rnehanna sehagai ~ e d a h - ~ r . "  BRekangan ketika Sneara Kota 

Gedang berdiri, A.S. Machudum turut aktiv dan malahan dudu di Dewan ~edaksi.'" 

Surat kabar Saudara Hindia terbit dua kali dalarn sebulan, dan men~pakan 

koran umum daerah. Fokus bentanya sesuai dengan sifamya sebagai media massa 

umum, memuat berita mengenai kejadian-kejadian aktual apa saja yang tejadi di 

Sumatera Barat. Mulai dari kegiatan pembangunan. pembaharuan masyarakat Minang 

sampai munculnya ide-ide pembaharuan kehidupan kaum wanita Sumatera Barat, 

tunlt dibe~itakan.~' Sayangnya Saudara Hlndia urnurnya lebih h ~ r a n g  hanya setahrln. 

kekurangan dana dan tenaga merupakan faktor utama alasan pendeknya umur surat 

kabar. 

Dalam Nagari Koto Gadang, surat kabar pertama adalah Soeara kernadjoean 

Ko/a Gedang, yang terbit dalam tahun 1916. Penggerak utama koran ini berasal dari 

sebuah organisasi yang digerakkan oleh tokoh-tokoh intelektual Koto Gadang, 

Vereeniging S~udiefonds. Ko/a Gedang. Organi sasi ini iltarnanya bergerak disektor 

pendidikan, dan sosial, namun dalam perkembangannya juga bergerak disektor media 

massa. Fokus utamanya swat kabar ini sesuai dengan fokus dari perserikatan itu, yaitu 

Pendidikan dan Sosial. Dalam tahun 1919 surat kabar berganti nama menjadi Soeara 

Kota Gedang. Cukup lama juga koran ini terbit, sekitar 6 tahun (1916-1922). Tidak 

begitu jelas alasan utama koran ini menghilang. Dalam penelitian Hendra ditemukan 

adanya kebimbangan pengurus perserikatan antara mengurus koran dengan terus 

fokus di bidang pendidikan. Karena dalam aktivitas pendidikan, perserikatan 

45 Lihat misalnya Saluiara Hfncita, No. 6 Tahun 191 3. 
L iM misalnya Soeara kemd;'oean Kofc Gedang. Jlmi 191 6. 

47 Misahya dalam pernberitaan nomor 7 tahur! 1 9 1  3, ditulis bagimana cara-cara rnasl;?larak;if 
terbebas dari kebiasaan percaya pada hal-ha1 yang bersifat tahayul. kemudian rubric "Loekisan Pilaran" 
selalu ditekankan bagaimana pentingnya berpikir secara rasional. Lihat lebih jauh Saudnra Hindia. 
Nomor 7 tahun 191 3. &udara Hindia. Nomor 13 tahun 19 13, dan &uJara Hindia Nomor 10 tahun 
1914 



mengalami kendala dengan kegagalan meminta restu Belanda untuk menjadikan 

Sekolah Pribumi di Koto Gadang mendapatkan subsidi pemerintah. Malahan dalam 

keputusannya pemerintah justru meminta sekolah itil dibubarkan." 

Setelah menghilangkan beberapa tahun. dalam tahun 1932 terbit kembali 

sebuah media pers di Koto Gadang dalarn bentuk majalah, yang diberi nama Rerita 

Kota Gedang. majalah ini dari se@ ide dan pemikiran masih berhubungan dengan 

Soeara Kota Gedang. Salah satu bukti bisa tergambar dari mottonya. Dengan bunyi 

motto "Keperloean Anak Nagari Koto  ada an^",^' majalah ini men~lnjukkan visinya 

masih kelanjutan dari surat kabar sebelumnya. Soeara Kota Gedang juga memiliki 

motto seperti itu. Hubungan selanjutnya juga tergambar dari pengasuh majalah yang 

masih berada di bawah Studiefonds Kota Gedang -sebuah perkumpulan kaum 

intelektual di Koto Gadang- yang salah satu unit kerjanya di bidang media massa. 

Unit penerbi tan ih-I bernama Seriknf ~ e r i l n . ~ ~  

Akan tetapi meskipun memiliki hubungan kesejarahan. secara organisasi dan 

manajemen Rerita Kota Gedang tidak berhubungan dengan Soeara. Malahan 

penyandang dana Berita Kota Gedang sudah sepenuhnya di tangan Hqlizbe.~tutrr 

Perkompoelan Kota Gedang. Hal ini tidak pernah terjadi pada surat kabar Soeara 

yang dalam ha1 pendanaannya diusahakan secara mandiri oleh Sfudiefb?ids. Alarnat 

Berifa Kota Gedang, tidak lagi di Koto Gadang, melainkan di Fort de Kock. 

Pengambilan alamat di Fort de Kock tedadi karena Pengelolaan redaksi dan 

administrasi dilakukan oleh "Hospitaal Singel", sebuah rurnah sakit swasta yang ada 

48 Lihat Kembali Hendra Nddi. Op., Cif. hal 38-40. 
49 Lihat Berita Kota Gedarzg Oktober 1932. 
50 Lihat Berita Knta Gedang, Ohober 1934 



di Fort de ~ o c k " .  Tidak ada keterangan mengapa di rumah sakit i~ dipakai sebagai 

alamat redaksi. Akan tetapi kalau di lihat fenomena banyaknya orang Koto Gadang 

pada saat itu berprofesi sebagai dokter, maka penunjukkan Rumah Sakit ini menjadi 

logis. 

Ragam berita Berita Kota Gedang agak kurang apabila dibandingkan dengan 

Soeara Kota Gedang. Kalau Soeam pemberitaamya banyak rnemperlihatkan kondisi 

apa-pun mengenai aktivitas masyarakat di Koto Gadang. Namun dalam pemberitaan 

majalah Berita Kota Gedang lebih banyak bicara aktivitas para perantau dan 

pandangan perantau pada kamp~mgnya52 Pada tahun 1932 pimpinan umum majalah 

di bawah seseorang bemama Moezir. Tidak ada keterangan yang menunjukkan siapa 

identitas dari pimpinannya ini. Majalah ini terbit hanya sahl kali dalam sebulan. 

Dalam tahun 1932 jumlah halaman sekali terbit rata-rata 12 halaman bensi dan 

tambahan 2 halaman untuk iklan. Untuk percetakan, Berita Kota Geu'ang di cetak 

oleh Drukker~j Merapi. Percetakan ini dalarn awal abad ke-20 tergolong besar, dan 

mutunva juga baik53 

Pada tahun 1933 tidak banyak perubahan dalam pengurusannya, hanya isinya 

semakin tidak bervariasi. Di samping masih mengurnumkan berbagai ha1 mengenai 

aktivitas nagari, seperti kematian, melahirkan, warga pergi merantau, isi berita pada 

tahun 1933 ini tidak lebih dari berbagai aktivitas Persatuan Kota Gedang (PKG), dan 

masalah menyangkut Waterleideng atau Air Leding. Perkembangan hanya dari segi 

Lihai coniohnya Beriru Kora Gedang No2. Feblvati 1934 
'' Dalm tshun 1932-an, isinya banyak bicara kegiatsn Hoof? Bestoer Kota Ged'ng. misalnya 

dari Betawi,Malang, dan daerah Petoejoe (?). Lihat selanjutnya Berira Kota Gehng. edisi November 
Sld Desernber 1932. 

" Percetakan ini dalam masa awal abad ke-20 termasuk penerbitan terbaik di Sumatera Barat. 
Selanjut lihat kernbali Hendra Naldi. Soeara Kota Ge- ... . . Op., Cit.haI.41-46 



jurnlah halaman, dalam masa ini rata-rata halaman meningkat menjadi 30 halaman isi 

dan ditambah 2 halaman untuk iklan. 

Memasuki tahun 1934, Berrta Kota Gedanx mulai mengalami puncak 

kesulitan untuk terbit. Kekurangan dana akibat pengaruh Malarse yang juga terasakan 

di Koto Gadang berakibat pada majalah ini. Hasilnya dalam terbitan Juli -Agustus 

1934 redaksi di Fort de  Kock mulai menyerah. Dalam tajuk terbit terakhir dl Fort de 

Kock di centakan bagaimana kondisi yang sulit in1 akhimya membuat pengurus 

meminta organisasi Perantau Kota Gedang -terutarna di Jakarta- untuk bersedia 

secara penuh untuk mengurus majalah. Kalau selama ini perantau sudah menunjukkan 

partisipasinya dalam membantu untuk terbitnya majalah. terutama dari segi 

pendanaan, maka setelah permintaan itu di harapkan PKG juga turut untuk mengurusi 

manajemen surat k a l ~ a r . ~ ~  

Setelah diadakan pertemuan pengurus PKG Djakarta dalarn bulan Agustus 

1934, diputuskan menerirna Rerrta Kora Gedan.g untuk diurus secara total oleh 

Hofdbestuur. Dalam bulan itu juga segera dibentuk kepengurusan Benta Kota 

Gedang yang baru, dengan sistem kepengurusan tidak meninggalkan pengurus lama 

yang ada di Koto Gadang. Pada saat itu surat kabar ini memiliki dua orang Pimpinan 

Redaksi, untuk Jakarta di pilih R.A. Datoek Besar dm untuk Koto Gadang tetap di 

bawah B.A Moezier. Tapi untuk administrasi perusahaan tidak l a g  di bawah 

'Hospitaal Singel", semenjak pengalihan kepengurusan Administrasi di pimpin oleh 

Soetan Marah ~ l a r n . ~ ~  

54 Lihat selanjutnya Berifa Kofa Gedang. Edisi Januari sid Desember 1933. 
55 Lihat Berira Kota Gedmg Edisi Juli-Agustus 1934. 

Lihat Berita Koto Gedong Oktober 1934. 



1 Akibat kepengurusan diserahkan pada PKG, maka mulai edisi Oktober 1934 

I Rerila Kota Gedang tidak l a g  terbit di Fort de Kock. Semenjak itu majalah terbit 

secara berkala sekali sebulan di Jakarta. Alamat redaksi pada tahun 1934 

Kantjanaweg No 36 Batavia, dan kantor administrasi di jalan Gang Kodja no.12 

Kwitang ~ a t a v i a . ~ '  Untuk tuusan percetakan diserahkan pada Dnrkk~rij Povhon 

Batavia. Dari segi isi berita -semenjak manajemen baru- semakin berorientasi pada 

kegiatan Perkoempoelan Kota Gedang. Namun dan segi penarnpilan berita, terdapat 

kemajuan berupa penampilan foto sebagai penunjang benta. Adanya foto-foto ini 

merupakan ha1 yang baru, dan tampilan foto pertama adalah Soetan Moehamad Salim 

dalarn edisi November 1834." 

Dalarn pengelolaan manajemen PKG, Benta Kota Gedang sernakin 

menunjukkan kemajuan. Meskipun halamannya tidak mengalami pertambahan 

jumlah, biasanya sekali terbit rata-rata sekitar 20 halaman 4 halaman unhk  iklan. 

Namun dari segi iklan karena terbit di Jakarta, berita iklan yang ditampilkan jauh 

lebih bervariasi. Ketika terbit di Jakarta ini, tepatnva dalam edisi tahun 1937 majalah 

sudah mempergunakan halaman sampul. Manalemen majalah Berita Kota Gedang 

sampai tahun 1939 tidak mengalami perubahan. Tahun 1939 menlpakan tahun 

terakhir diternukan majalah ini, tidak ada keterangan mengenai hilangnya majalah ini. 

2. Fokus Pemberitaan Majalah Berita Kota Gedang 

Untuk melihat fokus berita majalah Berita Kota Gedmg setidak hams dilihat 

dari dua periode waktu. Pertama, periode dari tahun 1932 sampai dengan pertengahan 

1934, ketika majalah diterbitkan di Fort de  Kock. Kedua, periode pertengahan 1934 

57 Dalam masa perpindaban kepengurusan itu sempat juga satu kali Berita Kota Gedang tidak 
terbit,tepat untuk edisi bu!m September. Lebih jauh lihat, Eerita Kota Gedang Oktober 1934. 

Lihat Berita Kota Gedong. November 1934. 



sampai 1939, ketika terbit di Jakarta. Kedua periode itu diasuh oleh manajemen yang 

berbeda. oleh karena itu fokus pemberitaannya juga mengalami perubahan-perubahan. 

a. Berita Kota Gedang Terbit di Fort de Kock (1932-Pertengahan 1934). 

Ketika terbit di Fort de Kock, fokus pemberitaan lebih banyak bicara tentang 

Waterleiding, aktivitas ~ a ~ a r i , ' ~  d m  organisasi PKG. Dan sekitar 48 buah berita ymg 

muncul 20 berita tentang masalah rnenyangkut pembangunan waterleiding di Koto 

Gadang, 10 buah berita aktivitas nagari, dan 10 buah berita mengenai aktivitas PKG. 

Sisanya sebanyak 8 buah berita lainnya. seperti berita aktivitas di luar nagari, dan 

masalah kebangsam.60 

Berita waterleiding pertama muncul dalam edisi September 1932, isinya 

ucapan syukur atas berdirinya PKG di Betawi. Dalam berita itu dikatakan Commite 

Waterleiding (organisasi yang m e n p u s  air leding) mendukung berdirinya PKG di 

Betawi, karena organisasi ini dianggap akan semakin memperkuat dukungan untuk 

nagari dan juga sekaligus dianggap bisa memperlancar proses pembangunan air bersih 

di Koto  ada an^.^' 

Dalam edisi itu juga terbit artikel berupa kritikan perantau Koto Gadang di 

Jawa, bahwa nagari Koto Gadang yang banyak menghasilkan orang-orang terpelajar 

narnun sangat lamban dalam mengurus keberadaan air bersih di kampungnya, padahal 

negeri tetangga yang tidak sebanyak itu menghasilkan kaum terpelajar jauh lebih 

dahulu memiliki air bersih di nagarinya.62 

5Q 
- -  Aktivitas nagari ini antara lain pembangunan fisik nagari, kebijakan-kebijakan yang 

dikel-aukan pemeiintah untuk nagari, masalah pendidikan, budaya , dan sosial-politik di nagari. 
60 Berita Kota Gcdong, ddari edisi 1932 sampai dengm Juli-A,wtus 1934. 
6' Lihat Berita Kota Gedang Edisi September 1932. 
62 Lihat selanjutnya Berita Kota Gedang, November 1932 



Dalam edisi Desember 1932, kembali keluar berita Waterleiding dalam tajuk 

yang berjudul "Atjoe-A!joeann, dalam tulisan itu disebutkan kondisi ekonomi yang 

sedang menurun di Koto Gadang dan keharusan pengadaan air bersih meupakan 

sesuatu yang saling bertolak belakang. Akibamya pengums-pun kesusahan untuk 

mencari pelanggan, dari 260 buah rumah yang ada, baru 40 buah rumah yang 

mendaftarkan din. Dengan biaya memasukkan leding dirumah sebanyak f 20 (gulden) 

ternyata banyak tidak disanggupi oleh penduduk Koto Gadang. Majalah Berila Kola 

Gedang memohon pada pengurus Waterleiding untuk bisa menumnkan pennintaan 

langganan menjadi hanya f 5 sekali masuk. Hal ini untuk antisipasi agar seluruh 

masyarakata bisa memasukkan air bersih ke rumahnya masing-masing. Dalarn edisi 

Desember 1932 ini juga keluar berita berdirinya .wh-Comite Waterleiding Kota 

Gedang di Medan. Disebutkan dalam berita itu masyarakat Koto Gadang di Medan 

sangat antusias untuk membantu keberadaan air bersih di kampung halamannya. 

Dalam tahlm itu juga berdin' Comite Waterleiding Kota Gedang di Padang Pmjang. 63 

Dalam edisi Februari tahun 1933 di bentakan perayaan pembukaan 

waterleiding di Koto Gadang. Disebutkan tepat hari Senin 30 Januari 1933 diadakan 

perayaan pernbukaan pemakaian Waterleiding di Koto Gadang. Peresmian itu 

sedianya akan dibuka oleh Residen, namun karena ada halangan -tidak disebutkan 

apa alasannya- maka yang membuka diwakilkan pada Asisten Residen disebutkan 

bernarna Fanoy. Digambarkan pernbukaan itu penuh dengan rasa suka cita, semua 

penduduk Koto Gadang tumt hadir dengan rnenggunakan pakaian baru-apalagi saat 

63 Berira A-ota Gedang, Desembe~ 1932. 



itu ban1 saja hari raya- orang rantau juga tumt hadir dan masyarakat dari nagari 

tetangga juga b e r d a t a ~ ~ a n . ~ ~  

Setelah berita perayaan itu tidak ada berita penting muncul, sampai edisi Mei 

1 933 berita waterleiding hanya memberi takan rapat rutin pengums, dan keadaan 

keuangan penprus.  Dalam edisi Juni-Juli 1933 muncul sebuah artikel dan tokoh 

Koto Gadang Sutan Moeharnmad ~ 2 3 t h ~ ~  -perantau di Batavia- y a ~ g  diben judd 

'Waterleiding Dalam Nagari", tulisannya itu meng-ajak seluruh masyarakat Koto 

Gadang yang di rantau dan di nagari untuk semakin @at mendemakan hartanya untuk 

kemajuan pengelolaan air bersih. Tulisan Salim banyak sekali mengutip ayat-ayat A1 

-Qur7an yang berhubungan dengan sikap-sikap dermawan untuk memperkuat 

a r p e n n y a .  Dalam edisi yang sama juga keluar berita berupa tanggapan masyarakat 

Koto Gadang yang mengucapkan terimakasih pada masyarakat Koto Gadang yang 

mampu dan telah berpartisipasi dalam membantu mewujudkan waterleiding di Koto 

~ a d a n g . ' ~  

Setelah artikel itu sampai bulan September 1933, berita waterleiding kembali 

hanya membicarakan aktivitas sehari-hari pengums, seperti laporan keuangan, dan 

rapat-rapat pengums. Pada bulan Oktober-November 1933 dalam tajuknya yang 

berjudul "Pernandangan" disebutkan Nagari Koto Gadang begitu meriah oleh 

keberadaan air leding. Orang-orang rantau semakin sering pulang kampung semenjak 

rwnah-rumah mereka dialiri oleh air bersih dari gunung Singgalang. Mesjid semakin 

64 Rerita Koia Gedang. Februari 1933. 
65 Beliau mempakan bapak kandung dari Haji Agus Salim. 
66 Lihat Berita Kota Gedang, Juni-Jldi 1933. 



bersih karena memiliki kolam-kolam air yang menampung air bersih, dan masyarakat 

cudah terhindar ole11 berbagai penyakit yang datang dari air k ~ t o r . ~ '  

Dalam tahun 1934 sarnpaj terbitan terakhir di Fort de Kock, tidak ada tulisan 

yang begitu penting mengenai Waterleding. Dalam tahun itu setidaknya ada 5 buah 

tulisan mengenai waterleding. Beritanya menceritakan aktivitas Comite Waterleding 

diberbagai daerah, seperti di Medan, Padang Panjang, Batavia dalam memungut dana 

untuk membantu pemban-man di Koto  ada an^.^^ 

Selain Waterleiding, variasi lain dari berita-berita yang cukup menonjol adalah 

membicarakan aktivitas pembangunan nagari, terutama pembangunan fisik nagari. 

Pembangunan itu antara lain membangun sarana jalan, rurnah ibadah, dan 

memperbaiki saluran irigasi. Topik mengenai aktivitas Perkoempoelan Kata Gedang 

mendapat porsi yang cukup baik dalam periode ini. Meskipun beritanya agak 

monoton, karena dominan hanya menceritakan aktivitas rutin organisasi,seperti rapat, 

dan pendirian cabang-cabang barn, seperti di Bandung, dan ~ e d a n . ~ ~  

b. Berita Kota Gedang Terbit di Jakarta (Pertengaban 1934-1939) 

Dalam tahun 1934 isi Rerita Kota Gedang belum menunjukkan variasi yang 

banyak. Berita utarna masih membicarakan kondisi perpindahan manajemen dari Fort 

de Kock ke Jakarta. Salah satunya yang cukup penting bisa tergambar dalam tajuk 

Rerita Kota Gedang dalam terbitan edisi November 1934 -menlpakan edisi perdana 

terbitan Jakarta- yang bejudul "Samboetan Berita Kota Gedang". Dikatakan dalam 

tajuk itu bahwa kepindahan kepengurusan dari Fort de Kock ke Jakarta sebetulnya 

67 Lihat Berita Kota Gedang, Oktober-November 1933. 
" Lihat Berita Kota Gedang, Edisi April dan Mei 1934. 
69 Lihat Rerita Kota Gehng. Edjsi tah~m 1932 sfd 1934. 



mengecewakan masyarakat Koto Gadang secara keseluruhan -baik di rantau maupun 

di Koto Gadang-, karena dengan berpindahnya kepengurusan maka hilanglah media 

massa yang diterbitkan secara langsung oleh sebuah Desa (Nagxi). Lebih jauh 

dikatakan dalam Tajuk itu, Koto Gadang menipakan sebuah nagari satu-satunya pada 

saat itu yang mampu melahirkan sebuah media massa yang cukup mampu bertahan 

dalam waku cukup lama, dan juga mampu melahirkan media massa yang mampu 

menyebar jauh keluar Sumatera ~ a r a t . ~ '  

Dalam edisi November juga diberitakan kematian tokoh terbesar Koto Gadang 

-saat itu- Soetan Moehammad Salim. Kematian Sutan Salim menjadi berita utama, 

dan dalam tulisan yang sekaligus menempatkan gambar Salim -bahkan gambar ini 

menjadi foto pertama dalam majalah- itu dikatakan sebagai kehilangan bagi 

masyarakat. Ketokohan Soetan Salirn sudah terlihat ketika beliau bekerja menjadi 

Hoofdjaksa di Tanjung Pinang. Salim ketika hidupnya banyak membantu mencarikan 

jalan keluar bag  masyarakat Koto Gadang yang hendak perp merantau. Sudah 

banyak orang Koto Gadang yang berhasil akibat bant~annya.~ '  

Salah satu kemajuan Berita Kota Gedang terbitan Jakarta adalah semakin 

banyak isi berita dalam bentuk artikel. Namun sisi lernahnya, situasi terbaru dari 

nagari agak kurang mendapat tempat. Perkembangan lainnya bisa terlihat dari 

semakin banyalcnya porsi halaman untuk keperluan iklan, misalnya dalam tahun 1935 

dari rata-rata 15 halarnan yang disediakan 4 halarnan untuk sekali t e ~ - b i t , ~ ~  bahkan 

" Pada saat itu media massa yang terbit di Koto Gadang sudah di baca oleh rnasyarakat yang 
a& di Aceh sampai Papua Faktor u t m  penyebaran metrmg zkibat banyaknya orwg Kato Gadang 
yang merantau sebagai pegawai pemerintahan kolonial.. Selanj~rtnya lihat Rerira Kofa Gedong, 
November 1934. 

" Ibid 
72 Ketika terbit di Koto Gadang bahkan sering kali terbit tanpa iklan. dan kalau-pun ada tidak 

lebih dari 2 halaman Lihat kembali Berrta Kota Gedang, edisi 1932-pertengehan 1934. 



tidak jarang malah lebih sampai mencapai 8 halaman. Variasi iklan yang tampil juga 

lebih beragam dan' pada terbit di Koto Gadang. 

Kondisi yang semakin baik ini tergambar dalam isi pemberitaan majalab. 

Contohnya dalam pemberitaan Februari 1935 keluar komentar dari redaksi yang 

begitu senang melihat sambutan pembaca yang mendukung kepindahan kepengurusan 

Rerila Kora Ciehng. Selain itu redaksi semakin repot oleh semakin banyaknya 

masyarakat atau khususnya para penulis mengirimkan tulisan, bahkan dalam tahun 

1935 itu sudah bisa redaksi mengadakan seleksi untuk tulisan yang dirasa pantas 

untuk dimuat dalam majalah. Kondisi ini tidak pemah dirasakan pada masa 

sebelulnnya. Llntuk lebih jelas lihat kutipan di bawah 

LC .......... malahan sampai ada pengarang jang sampai tiga boelan 
menanti baroe dapat melihat karangannja dalam ruangan Berita ini. 
Dalam keadaan kian mengembirakan sekarang adalah lagi ada alasan 
bagi kami untuk berchawatir, lebih-lebih sekarang dari engkoe-engkoe 
orang kita yang di Medan kita poen soedah akan mendapat soekoengan 
jang teratur tiap boelan ..........." 

Kegembiraan pengurus semakin besar karena menajemen didukung pula oleh 

kesetiaan membayar uang berlangganan majalah untuk sekal;' setahun yang dilakukan 

oleh para pelanggan, meskipun masih terdapat para pelanggan yang membayar uang 

langganan untuk jangka waktu setengah tahun atau seperernpat tahun tapi jumlahnya 

tidak s e l ~ r a ~ a . ~ ~  Perubahan ini lnemang sangat rnenggembirakan pengurus, karena 

ketika terbit di Fort de Kock salah satu kendala utama adalah sulitnya mendapatkan 

pelanggan yang disiplin membayar uang langganan. S a ~ a n g  alasan perubahan itu 

tidak dijelaskan, namun kalau dilihat banyaknya perantau Koto Gadang -disekitar 

" Lihd Berira Koia G e h g ,  edisi Februari 1935 
74 Ibid. 



Jakarta- dan sekaligus mudahnya transportasi di daerah Jakarta merupakan alasan 

ketepatan mernbayar uang langganan. 

Dalam edisi Februari ini juga muncul berita mengenai perayaan Idul Fitri yang 

dilakukan perantau Koto Gadang di Jakarta. Menanknya berita itu dilengkapi oleh 

foto-foto mengenai aktivitas masayarakat perantau dalam merayakan hari lebaran itu. 

Berbagai aktivitas yang dilakukan antara lain mengadakan parade kesenian, 

mengadakan kegiatan berbagai permainanan anak-anak, dan kegiatan silahtwrahmi 

antar sesama perantau.75 

Berita aktivitas orang rantau mendapat porsi yang cukup banyak dalam tahun 

pertama majalah Berita Kola Gedang terbitaan Jakarta. Dari sekitar lebih kurang 34 

buah berita yang ditampilkan dalam tahun 1935, sebanyak 13 berita merupakan 

aktivitas orang rantau. Selain berita mengenai hari lebaran di atas, berita pindah 

jabatan, pendirian cabang-cabang baru Perkoempoelan Kota Gedang, dan melanjutkan 

sekolah, sampai menjadi aktivis politik merupakan bentuk ragam berita yang muncul 

dalam tahun ini. 

Berita politik yang sering diberitakan berkaitan dengan aktivitas tokoh-tokoh 

Koto Gadang yang terpilih rnenjadi anggota Volksraad -atau wakil rakyat di bidang 

leaslatif-, dalam tahun 1935 itu terdapat lima orang yang berasal dari Koto Gadang 

yang duduk di lembaga itu. Mereka antara lain; 1 )  Abdoei Moeis, seorang tokoh 

pergerakan yang pada saat itu selain menjadi seorang penulis juga menjadi aktivis dari 

Syarikat Islam 2) Hadji Agoes Salim, aktivis Jong Islamiten Bond dan sekaligus 

aktivis Syarikat Islam, 3) J. Datek Kajo, bekas Tuanku Laras di IV Koto, 4) Dokter 

Arih ,  tokoh ini merupakan adik dari Abdoel Moeis sendiri. dan 5) J. Datoek 

'' Berifa Koia Gedang, Maart 1935 



Parpatih, seorang bekas pejabat di pernerintahan Belanda (tidak di sebutkan di 

bahagian apa).76 

Meskipun sudah terbit di Jakarta berita mengenai Koto Gadang sendiri masih 

menjadi fokus berita, setidaknya dalam tahun 1935 ini berita nagari hadir sebanyak 10 

berita. Umurnnya pemberitaan nagari banyak berkaitan dengan berbagai rapat-rapat 

adat Nan 24. Selain rapat-rapat adat, rapat umum masyarakat Koto Gadang dengan 

wali nagari dalam merencanakan berbagai ha1 yang berkaitan dengan pernbangunan 

fisik nagari. 

Berita-berita pendidikan di nagari Koto Gadang masih menjadi berita hangat 

dalam tahun 1935. Salah satunya mengenai lambatnya perkembangan sebuah sekolah 

agama di Koto Gadang. Sebagai satu-satu-nya sekolah agama di Koto Gadang, 

Sekolah Rahrnatoen Niswan (SRN) yang herdin' dalam tahl~n 1 9 2 8 , ~  sampai taht~n 

ke tujuh -1935- berdirinya sekolah ini keadaannya rnasih jauh dari k e m a j t ~ a n . ~ ~  

Dalam pemberitaan edisi April 1935 malah diberitakan sekolah ini hampir tidak bisa 

jalan, karena kekurangan biaya. Untuk jelasnya dapat di lihat kutipan di b a w a l ~ : ~ ~  

L C  ............ .ini sekolah R.N. hidoepnja hampir mengemboeskan nafas 
jang penghabisan lantaran apa? ialah oeang sekolah moerid-moerid 
itoe ta' sampai boeat penggadji goeroe 7) .............. 
Sehingga terpaksa dia mendjalankan Lijst derma. Oleh sebab itoe 
diharap kepada segala pernbatja ..... ...." 

76 Sayangnya tidak disebutkan mereka duduk di patiemen mewakili apa Hanya 3. Daroek 
lbjo ymg diketshui sebagzi utusan Swaatras Weskat. Libst se!a?jutnys Berfra Kota Gedazg. Apri! 
1935. 

Tidak ada keterangan yang menyebut tanggal pastinya berdiri sekolah ini. Bahkan untuk 
tahun yang di pakai dalam keterangan di atas juga tidak terlalu pasti. Angka itu didapatkan dari sebuah 
pemberitaan Berita Kota Gedang dalam edisi Mei 1935. Dalam berita itu disebutkan Sekolah 
Rahmatoerl Niswan berdiri 7 tahun yang ldu.. Makanya berdasarkan data itu apabila majalah itu terbiit 
tahun 1935, dan dilakukan hitungan mundur, maka dapatlah perkiraan tahun 1928 itu Lihat Berita 
Kota Gedang Mei 1935. 

Berita Kota Gaahg, April 1935 
7" ibia. 



Berita Kerajinan Amai Setia (KAS) dalam edisi Augustus 1935 Renra Kota 

Gedang muncul sebanyak dua halaman. Sebetulnya inti pemberitaannya mengenai 

penggantian pengurus, namun redaksi merasa perlu membuat kilas balik dari akrivitas 

KAS yang telah banyak berjasa dalam memajukan masyarakat Koto Gadang. 

terutama kaum wanita. Disebutkan dalam tulisan itu pada awalnya KAS telah banyak 

membanni mema-jukan kaum wanita di nagari Koto Gadang, namun ketika semuanya 

telah berubah tiba-tiba saja muncul isu yang mengatakan KAS telah mengalami 

perpecahan dan bahkan telah bubar. Diakui pada rnasa Malaise situasi KAS memang 

"oleng", tapi bukan pengurusnya, namun hasil penjualan produk-produk KAS yang 

kurang terutama ke pasar-pasar Eropa. Untuk membuktikan bahwa organisasi tidak 

pecah dalarn tanggal 28 April 1935 telah dibentuk pengurus baru di bawah pimpinan 

Rangkajo Hadisah (Presidente), Rangkajo Datoen (Vice Presidente), Entjik Djoerza 

Almatsier (Seketaris), dengan heberapa orarlg cornrnjsan'~.~~ 

Dalam edisi terakhir -Desember- 1935 keluar sebanyak tiga halaman penuh 

mengenai ragam aktivitas nagari selama setahun. Pemberitaan itu diberi judul 

"Kampong Varia", dengan isi berita mulai dari penetapan awal mulai puasa, berita 

rapat-rapat nagari, aktivitas pertanian, berfhgsinya saluran irigasi, pembangunan dan 

perbaikan jalan dalam nagari, dan berdirinya berbagai perkumpulan nagari. Kesemua 

berita itu diakhiri oleh sebuah kesimpulan bahwa semua aktivitas itu telah 

menjadikan nagan Koto Gadang menjadi semarak dan menjadi pusat perhatian bagi 

masyxakat Sumatera Barat. 

Edisi Berira Kota Gedang tahun 1936 tidak banyak berubah fokus 

pemberitaan masih seputar aktivitas nagan' dan aktivitas Perkoempoelan Kota 

80 Lebih lengkap lihat Berita Kora Gehng .  Augustus 1935 



Gedang. Dari 36 buah pemben'taanyang terbit dalam tahun itu, sebanyak 16 buah 

mengenai nagari Koto Gadang. kemudian berita Perkoempoelan Kota Gedang dan 

ditambah aktivitas masyarakat diperantauan hadir sebanyak 14 berita. Sisanya berisi 

berita daerah Sumatera Barat. dan beberapa tulisan vang dikutip langsung dari media 

lain. 

Selain itu mengenai format majalah dan ragam iklan tidak banyak mengalami 

perubahan, pengurus majalah juga tidak ada yang berubah, dan variasi beritanya jupa 

kurang. Masalah Kurangnya ragam tulisan ini bisa di jawab dengan dua argumen, 

pertama karena pada masa itu tidak banyak b&ta menarik yang akan diangkatkan 

menjadi bahan berita. Kedua. kelihatan redaksl sudah punya ketegasan untuk 

menjadikan majalah menjadi sumber media utama bag$ aktivitas Perkoempoelan dan 

aktivitas rnasvarakat nagari (Bad aktivitas nagari jelas-jelas merupakan visi majalah). 

Sebagai contoh.-monotonnya pembentaan majalah- untuk memberitakan 

perayaan idill fitri di Koto Gadang, majalah merasa perlu unhk memuatnya dua edisi 

berh~rut-tun~t. Padahal isinya tidak lebih dari memberitakan kegembiraan masyarakat 

menyambut hari besar ini. Selain itu diceritakan semua aktivitas rapat-rapat 

perkumpulan yang ada diseluruh Koto Gadang. Seperti Perkoempoelan Kota Gedang, 

Rapat Ninik Mamak Nan 24, Perkumpulan KAS dan lain-lain. Bagi masyarakat Koto 

Gadang Idul Fitri tidak hanya sekedar sarana silahturrahmi, melainkan juga sebagai 

sarana rapat tahunan nagari untuk menentukan agenda untuk pembangunan nagari 

untuk setahun. Kondisi ini merupakan akibat dari banyaknya masyarakat yang tinggal 

di rantau, dan kalau-pun ada di Koto Gadang mereka terlalu sibuk dengan urusan 

meraka masing-masing. Umurnnya masyarakat yang bekeja di sektor jasa, apakah 



sebagai pendidik, pegawai pemerintah, pengacara, dokter, dan jurnalis merupakan 

pendudukung utama sikap itu." 

Kalau-pun ada tulisan yang agak berbeda dari umumnya isi majalah saat itu, 

pada edisi April berita utama ma-ialah berisi ajakan untuk melawan "Malaise". untuk 

membangkitkan semangat redaksi sengaja menpt ip  tulisan serupa yang dimuat 

dalam Soeloeh Agam, sebuah media melayu vang terbit di Fort de Kock. Sikap 

masyarakat yang apatis saja menerima penganth malaise dianggap membahayakan 

kelangsungan hidup di Minangkabau umumnya dan khususnya masyarakat Koto 

Gadang. Ajakan itu meminta masyarakat untuk kembali menggarap sawah 

ladangnya, sikap berpangku tangan dianggap berlawanan dengan agama -Islam 

maksudnya- padahal tidak ditempamya masyarakat Koto Gadang sampai ada yang 

kelaparan padahal mereka memiliki cukup lahan yang bisa digarap untuk 
* 

menghasilkan makanan untuk kebutuhan hidup sehari-hari (subsi.~tensi). Cukup 

82 panjang tu!isan in!, sebanyak tujuh halaman. 

Fenomena Koto Gadang, tidak satu-satunya di Sumatera Barat pada saat itu. 

Daerah-daerah yang tidak lagi menggantungkan hidup pada pertanian memang 

mengalami dampak yang besar akibat malaise. Pariaman lebih parah dari Koto 

Gadang, sebagai daerah penghasil kopra, masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa 

ketika harga kopra jatuh di pasar Eropa. Sementara secara topografis daerah ini tidak 

cocok untuk daerah pertanian sawah. Sehingga banyak warga yang kekurangan 

pangan. Daerah Asam Kumbang di Pesisir Selatan juga mengalami ha1 serupa. 

Namun kalau dihitung secara keseluhan masyarakat Surnatera Barat masih belum 

'' Lihat Beriril Kora Geilimg, Edisi Januari dm F e b W  1936. 
'* Eerita Kora Gedang. April 1936 



separah di Jawa dalam masa Malaise ini. Karena umumnya daerah lain di Sumatera 

Barat masih banyak menyediakan labar pertaniar~.'~ 

Selain berita Malaise itu pada edisi Mei h m t  dimuat untuk pertama kali berita 

Olah Raga. Walaupun isinya hanya memberitakan aktivitas masyarakat Koto Gadang 

dalam membentuk tim Sepak Bola. Nama klub yang didirikan itu adalah S.E.K 

(Sport Elfal Koto Gadang). Disebutkan dalam tulisan itu, bahwa pengurus Hub bola 

ini terdiri dari tiga orang yaitu, Jazid, Samsar, dan Sabirin. Dalam tahun-tahun 

pertamanya klub ini cukup pesat kemajuannya, sebagai bukti dalam tahun ini juga 

berhasil menjadi juara satu d a l m  kejuaraan yang diadakan di Sungai  ana an^.^ 
Tidak ada berita yang terlalu menonjol pada tahun 1937. isi tulisan yang 

ditampilkan lebih banyak berbentuk artikel dari beberapa penulis. Topik tulisan yang 

masuk umumnya bicara otokritik terhadap kema-iuan kampung halaman, pertentangan 

antara generasi muda dan generasi tua terutama soal adat, dan masalah pendidikan di 

Koto Gadang. 

Salah satunya dapat di lihat dalam tulisan edisi Januari 1937 dalarn artikel 

yang diberi judul "Pemandangan dari Rantau", yang di tulis oleh Rang Rantau -nama 

samaran- dengan memakai 4 halaman majalah. Isi tulisannya menyangkut masalah 

pendidikan di Koto Gadang. Penulis ini menangkap wacana yang dilontarkan 

Gubernur Sumatra's Westkust yang bersedia untuk mengelola sekolah H.1.S di Koto 

Gadang., dengan syarat sekolah hams mempunyai jurnlah murid sesuai dengan 

ketentuan pemerintah saat itu. Syarat ini menurut hemat penulis artikel tidak 

terlampau sulit sebenarnya. Kekurangan biaya sekolah sebagai akibat kekurangan 

'%;hat kembali Hendra Naldi Soeuril h'oric Gehnz.  ... ... .Up.. Cif. hal. 69-77 
84 Eerila Kotn Gedang. h4ei 1 936 



murid sebetulnya tidak akan terjadi kalau masyarakat Koto Gadang terutama yang 

muda-muda tidak mengalami perubahan tingkah 1ab1. 

Lebih jauh dikatakan dalam tulisan itu, masyarakat Koto Gadang 

pendudukn~a memang tidak banvak. Narnun masyarakat disekitar IV Koto banyak, 

dan umumnya belum mendapat kesempatan pendidikan yang memadai. Sayangnya 

ketersediaan sekolah di Koto Gadang tidak menan'k masyarakat sekitar. Menurut 

pengamatan si penulis, keengganan masyarakat di sekitar nagari Koto Gadang itu 

akibat dari sikap individu masyarakat Koto Gadang sendiri. Masyarakat menilai sikap 

itu bukan sikap asli orang Minang, namun mereka memandang sikap itu datang dari 

pengaruh Barat. Kondisi terasingnya masyarakat Koto Gadang ditengah-tengah 

masyarakat IV Koto dianggap tidak menguntungkan d a  tidak balk. Penulis artikel itu 

memandang untuk saat itu sudali saatnya generasi muda Koto Gadang berkenalan 

dengan adat Minang. Mereka hams disadarkan dan wajib mengetahui akan 

hubungannya secara adat dengan masyarakat IV Koto. Kalau mereka mengetahui 

adatnya kembali, maka sikap "cuek" terhadap nagari lain akan berubah menjadi 

simpati. Kalau situasi itu sudah kembali tercipta, tuntutan _gubernur akan penarnbahan 

murid bukan sesuatu yang m u s t a h j ~ . ~ ~  

Selain artikel pemberitaan yang muncul tidak banyak yang menonjol, 

urnurnnya masih tetap bicara rapat-rapat organisasi perantauan, pemberitaan sekitar 

rapat-rapat berbagai organisasi yang terdapat dalam nagari, dan berita kegiatan orang 

Koto Gadang dalam melanjutkan sekolah, kematian, kelahiran dan perkawinan. Berita 

85 Lihat Berira Kora Geililng. Januari 1937. Mengmai fmomenatidak tertariknya masyarakat 
selritar menyekolahkan a n h y a  juga tergambar dalam mernoar Djuir Moehammad. Meskipun tidak 
dari IV Koto, Djuir yangasli Kamang tidak mau bersekolah ke HIS Koto Gadang karena dianggap 
buatan Belanda dan rnasyarakat Koto Gadang cenderung berpola Barat dan akan bersikap acuh 
terhadap masyarakat umurnnya di Agam saat itu Lihat Djuir Muhammad. Memoar Seorang Sosialis. 
Jakarta: Obor, 1997 ha1 24-25 



yang agak baru tejadi dalam edisi Juni yang menceritakan tumbuhnya organisasi 

bani di Koto Gadang, untuk melengkapi organisasi yang sudah ada. Organisasi itu 

bernama Perserikatan Oenijanp Koto Gbdang, sebinh organisasi untuk para pensiun 

dan janda pensiunan yang kegiatan berupa simpan pin!am uang. Tiljuan organisasi ini 

agar para pensiunan dan janda bisa hidup mandiri di han tua, dan tidak membebani 

sanak keluarganya ~endir i . '~  

Edisi 1937 ini juga -sebetulnya dalam edisi lalu juga selalu hadir berita seperti 

ini- banyak menampilkan publikasi perubahan dan sosialisasi Anggaran Dasar dan 

Rumah Tangga, dan sosialisasi neraca keuangan berbagai organisasi yang hunbuh di 

Koto Gadang. Dalam edisi sebelurnnya berita seperti ini hanya berkisar satu dua sa-ja, 

namun dalarn tahun 1937 berita publikasi ini mencapai 10 pemberitaan. Kondisi ini 

merupakan gambaran banyak organisaasi mengalami pergantian Anggaran Dasar dan 

juga banyaknya organisasi baru berdiri, seperti Organisasi pensiun tadi, Organisasi 

Kebakaran, Perkumpulan Mesjid Koto Gadang atau nama resminya Commite Mesdjit 

Koto Gadang, dan Perkumpulan pen~sahaan perak atau nama resminya Koto 

Gaa'angsche Filigraanwerk (KG FW). 

Tahun 1938, kelihatan majalah tidak n~ t in  untuk terbit, majalah terbit hanya 

sebanyak lima edisi, yaitu Mei, Juli, Agustus, September, dan November-Desember. 

Edisi terakhir malah langsung terbit untuk dua bulan. Tidak ada keterangan mengapa 

tidak teraturnya majalah ini terbit. Jumlah halamannya-pun menurun drastis, hanya 

rata-rata sebanyak enam halaman. Tampilan berita juga tidak banyak, bahkan dalam 

bulan Mei tidak satupun menampilkan berita dalarn bentuk artikel, maupun berita 



m u m  umurnnya. Isi majalah tidak lebih dan' hanya iklan, apakah dari organisasi 

maupun produk-produk yang ada waktu i t i ~ . ~ ~  

Sementara edisi laimya paling hanya menampilkan satu atau dua tulisan, yang 

isinya hanya menggambarkan aktivitas organisasi di Koto Gadang. Kuat dugaan 

majalah memasuki tahun 1938 mengalami sulit terbit. Tapi tidak ada alasan yang 

muncul dalam pemberitaan. Dalarn edisi November-Desember 1938, hanya tampil 

sahi tulisan mengenai pertemuan akbar dari Perkoempoelan Kota Gedang, sebuah 

organisasi perantau. Pertemuan dihadiri oleh berbagai cabang PKG. dan agenda 

pembicaraan berisi sosialisasi dan amandemen herbagai aturan-aturan organisasi." 

Kondisi seperti itu terus berlaniut hingga memasuki tahun 1939. Meskipun 

semakin intens menampilkan berbagai aktivitas kemajuan PKG, namun dalam Bulan 

Oktober 1939 ini malnpu untuk bertahan. Tidak ada petunjuk mengapa majalah ini 

hilang. Apakah memang tidak terbit atau mernang datanya yang tidak ditemukan lag. 

Belum ada jawaban untuk itu. 

3. Sikap Berita Kota Gedang Terhadap Kolonial dan Pergerakan Nasional 

Dari paparan fokus tulisan dari tahun 1932 sampai dengan tahun 1939, 

kelihatan sekali bahwa majalah lebih fokus membicarakan berbagai masalah sosial, 

ekonomi, dan budaya dalam nagan' Koto Gadang, dan masyarakat Koto Gadang 

diperantauan. Hampir tidak ada ditemukan tulisan yang bersifat politik. Sebagai 

media yang dikelola oleh Perkoempoelan Kota Gedang yang anggotanya -umumnya- 

berkedudukan sebagai pegawai di pemerintahan kolonial, maka sikap menghindari 

politik menjadi sesuatu yang wajar. Akan tetapi berbeda dengan Soeara Kota Gedang 

'' Lihat Berira Kota Geclang, Mei 1938. 
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yang awal berdirinya bersikap cooperatf(bekerjasama) dengan pemenntah Belanda, 

dalam Berita Kota Gedang sikap itu tidak jelas. 

Secara samar sebetulnya Berita Kota Gedan,~ lebih memihak pada Pergerakan 

Nasional Indonesia. Indikasi itu terlihat secara samar dalam beberapa tulisan yang 

menunjukkan keberpihakan pada Pergerakan Nasional, seperti sebuah tulisan yang 

terbit dalam edisi Januari 1933, dengan judul "Tjinta Bangsa dan Tjinta Tanah Air7' 

Dalam tulisan itu terungkap bahwa sikap persatuan lndonesia adalah sudah sikap 

selunlh masyarakat. Untuk jelasnya Jihat h~tipan di bawah :89 

6'  .......... kalau ditjari ditambo adat limbago Minangkabau, kita akan 
bertemoe dengan kata-kat: "Berdjanjang nak  Bertanggo toeroen" 
Apa artinja pri-bahasa itoe tentoe tentoe sidang pembatja telah 
mengetahoei. Dengan kata-kata itoe mengertilah kita bahasa kita 
didoenia ini semoeanja bersaudara ........... 
............ Akan tegoehkah persatoean Indonesia kita, kalau sekiranja 
persatoean Poelau-poelau ta'kuat?. ........ Menoeroet pemandangan 
jang penoelis oeraikan diatas ini, njatalah bersatoe toe, 
fondamentja persatoean jang ketjil-ketjil belaka ......... 
....... Dengan toedjoean ke Indonesia Raja itoe, kalau penoelis 
ta7salah didirikan orang orang Kotagedang sebuah pekoempoelan. 
bernama PKG ....... " 

Meskipun kurang tegas, namum tulisan itu ingin mengatakan bahwa terwujudnya 

persatuan Indonesia sudah menjadi keputusan final. Tulisan itu ingin mengatakan 

berdirinya Perkoernpoelan Kota Gedang (PKG) merupakan wujud partisipasi 

masyarakat Koto Gadang pada pergerakan nasional Indonesia. Dengan memperkuat 

rasa persaudaraan masyarakat Koto Gadang berarti dengan sendirinya telah 

menyumbang untuk mempererat rasa persatuan lndonesia sendiri. 

Selain dalam bentuk tulisan, pemakaian kata Indonesia setiap menyebut 

kepentingan nasional menunjukkan secara tidak langsung keberpihakannya pada 

80 Lihat Berira k-ora Gedang, Januari 1933. 



Indonesia. Padahal dalam rnasa era Soeara masih sering menyebutnya dengan Hindia 

Belanda. Malahan dalam beberap kesempatan Renta kbta Gedang menyebutnya 

dengan Indonesia Raya. Malahan dalam kutipan berita di dewan Volksraat, majalah 

tidak memakai sebutan Hindia Belanda, namun tetap menyebutnya dengan Indonesia. 

Meskipun muncul dalam beberapa tulisan yang mengarah pada sikap 

mendukung hadirnya negara Indonesia (tidak lebih dari tiga dari tahun 1932-1 939). 

namun secara keseluruhan berita-berita politik diusahakan untuk dihindari. Mereka 

lebih senang bicara perkembangan kampung halaman. Oleh karena itu Rerrta Kota 

Gedang lebih mengutamakan berita disektor sosial, terutama masalah aktivitas 

Perkoempoelan Kota Gedang. Perkoempoelan dalam visinya lebih mengutamakan 

kegiatan sosial, terutama dalam membantu kemajuan nagari dan sebagai sarana 

silahturrahmi warga Koto Gadang diperantauan. tanpa memandang apa ideologi. 

Selain itu masalah Nagari tetap menjadi prioritas, terutama berita pembangunan fisik, 

pendidikan, budaya dan berdirinya berbagai organisasi sosial di Koto Gadang. 

Sikap menghindari berita politik bukan menggambarkan ketidak berdayaan 

orang Koto Gadang dalam perjuangan pergerakan nasional. Dalam pergerakan 

nasional secara personal banyak juga orang Koto Gadang yang terlibat, seperti Haji 

Agus Salim, Syahrir, dan Dokter Nazif. Namun mereka tidak la@ menamakan 

dirinya sebagai orang Koto Gadang, mereka lebih bangga disebut sebagai Indoneisa. 

Sikap hati-hati itu pula menyebabkan berita politik dalam dalam tujuh tahun 

penerbitan hanya hadir tidak lebih dari tiga buah berita. 



BAB VI 

KESLMPULAN 

Berita Kota Gedang dari tahun 1932 sampai 1939 telah muncul sebagai 

majalah pertarna yang terbit ditingkat nagari. Meskipun sempat pindah pengelolaan 

manajemen dari Studiefonds Kota Gedang menjadi Perkoempoelan Kota Gedang dan 

berdampak pula pada tempat terbitnya dari Fort de Kock ke Jakarta, majalah ini 

1 mampu bertahan dalam jangka waktu 7 tahun. Prestasi itu merupakan sebuah 

keunggulan tersendiri bagi majalah. Tidak banyak media pers yang bisa tumbuh 

dalam masa sulit ekonomi ini, umurnnya media yang tumbuh -dalam masa ihi- hanya 

mampu bertahan selama I atau 2 tahun saja. Setidaknya ada dua alasan yang 

menyebabkan berhasilnya media ini bertahan dan' "hantarnan" krisis ekonomi. 

Pertama, perpindahan menajemen yang menyebabkan pindahnya tempat terbit ke 

Jakarta-dekat dengan daerah industri di pulau Jawa- ternyata meng~ntun~gkan dari s e g  

pemasukan terutama dari sektor iMan, dan dari pelanggan yang semakin banyak dari 

para perantau. Kedua, Pengelolaan bisa dilakukan secara lebih baik, karena berada di 

daerah pusat kekuasaan. Dekatnya pusat kekuasaan membuat majalah lebih mudah 

mengakses berita-berita terbaru yang menguntungkan untuk kemajuan Koto Gadang. 

Periodesasi perkembangannya dapat dibagi menjadi dua bahagian. Pertama, 

dari tahun 1932- pertengahan 1934. Dalam periode ini majalah lebih banyak 

menceritakan aktivitas nagari. Utarnanya menceritakan persoalan air bersih atau 

waterleiding, sulifnya mendapatkan pernbiayaan majalah, dan sekaligus mencarikan 

antisipasi dari kekumngan biaya itu. Kedua. dari pertengahan 1934 -1939. periode ini 

majalah bisa hidup secara terartur dan rnutu percetakannya juga jauh lebih baik. 



Fokus tulisannya menjadi lebih banyak menceritakan aktivitas masyarakat Koto 

Gadang diperantauan, terutama masalah aktivitas Perkoempoelan Kota Gedang. 

Periode terbitan Jakarta ini merupakan puncak dari kemajuan Berita Kota Gedang. 

Dalam periode ini pemasukan majalah bukan saja dari lancarnya uang langganan 

dibayarkan, namun juga banyaknya iklan yang masuk. 

Meskipun disokong oleh para cendikiawan Koto Gadang, namun majalah in1 

mengindari diri untuk terlibat dalam persoalan politik, terutama mengenai 

pemberitaan para aktivis pergerakan nasional. Dalam 9 tahun terbitannya, Renta Ko/a 

Gedang hanya sekali rnembicarakan persoalan yang berkaiatan dengan politik 

pergerakan. Akan tetapi berita yang satu kali itu-pun ditulis dengan samar, dan tidak 

langsung pada sasarannya. Namun dari berita yang samar itu sudah cukup untuk 

melihat sikap Berita Kota Gedang pada dasarnya memihak pada pergerakan nasional. 

Namun dalam memperjuangkan lahirnya negara Indonesia, Rerita Kota Gedang 

mengarnbil jalan Cooperatrfterhadap pemerintahan Belanda. 

Tindakan cooperatif merupakan solusi terbaik yang bisa dilakukan unhik 

menyalarnatkam kehidupan majalah, dan sekalugus untuk mengarnankan posisi 

pejabat-pejabat pribumi yang umurnnya merupakan pengurus dan penyandang dana 

media ini. Sikap rnenghmdari  nasala ah politik juga diakibatkan beragamnya 

pemahaman masyarakat Koto Gadang pada Pergerakan Nasional Indonesia. 

Meskipun mampu bertahan dalam maslah sulit ekonomi, memasuki 

tahun 1938 majalah mulai mengalami kemorosotan. Dalam tahun 1938 rnajalah 

hanya terbit tidak lebih dari enam kali. Dalam tahun 1939 diusahakan terbit teratur 

kembali, namun tidak begitu berhasil. Tidak banvak petunjuk yang diberikan dalam 

melihat memandang kernorosatan rnajalah. Akan tetapi dari beberapa gejala dari yang 

muncul, setidaknya rnasih bisa dibuat dua alasan yang bisa dikemukakan untuk 



menjawabnya. Pertama, Kalau mengacu pada semakin kurangnya variasi tulisan, dan 

majalah hanya lebih fokus menceritakan berbagai aktivitas masyarakat nagari dalam 

konteks sosial, budaya dan ekonomi, dan aktivitas masyarakat perantauan. ten~tarna 

perantau yang duduk dipemerintahan. Ada indikasi majalah semakin tidak diminati 

oleh pelanggannya sendiri. Kondisi ini tentu membuat pengurus menjadi patah 

semangat. Kedua, munculnya isu bahwa Perang Dunia I1 akan meletus pada tahun 

1940an, dan perang itu akan mempertentangkan antara sekutu yang bendeologi liberal 

dan sosialis, disatu sisi dan melawan ideolog fasis yang didukung Jerman. Italia dan 

Jepang di sisi lainnya, telah membuat pengasuh yang rata-rata adalah pegawai 

pemerintah dan anti fasis menjadi terganggu konsentrasinya. 
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