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Kota sebagai wilayah yang terdapat diatas permukaan bumi, yang memiliki 

subfungsi berupa proses-proses. Proses tersebut saling berkaitan, seperti proses 

ekonomi, proses budaya, dan proses aktivitas, yang teraplikasi dalam kehidupan 

manusia dalam bentuk satu kesatuan sosial yang terikat pada batas administratif 

tertentu (Noranda, 2009 hlm 3-4). 

Proses ekonomi adalah perubahan bentuk yang secara sisitmatis 

memperlihatkan perpindahan barang dan jasa pada sebuah kota, baik dari 

produsen ke konsumen, atau produsen ke distributor, maupun dari distributor ke 

konsumen. Perpindahan tersebut membutuhkan bentuk energi yang disebut 

sebagai modal/biaya/energi, sehingga perpindahan tersebut sesuai dengan yang 

diharapkan subjeknya dalam hal ini keuntungan ekonomi. 

Sebagai contoh misalnya proses ekonomi yang terjadi di pasar, pada hal ini 

ambil saja pasar impres Kota Padang atau disebut juga Pasar Raya Padang. 

Dahulu, sejarah menyebutkan nama pasar ini adalah Pasar Djawa, Pasar Djawa ini 

dibuat oleh pemerintah hindia belanda dengan tujuan memecah monopoli Pasar 

China/Kongtsie yang ada pada kasawan muara padang dan dapat ditemukan 

hingga sekarang. 

Monopoli yang dilakukan oleh pasar kongtsie tersebut adalah berupa 

pengelolaan sumber stock distributor yang datang dari pedalaman minangkabau 

dan dari luar wilayah minangkabau, posisi pasar yang dekat dengan pelabuhan 

muara yang pada saat itu adalah pelabuhan satu-satunya membuat biaya yang 

dikeluarkan untuk perpindahan menjadi sedikit sehingga markup harga tidak 

terjadi secara besar, hal itu membuat pemerintah hindia belanda rugi dalam 

penarikan pabean/pajak. 

Sehingga untuk mengakali itu pemerintah hindia belanda membuat satu buah 

pasar lagi yang dekat dengan pemukiman masyarakat jawa, yang secara geografis 

memotong jalur perpindahan hasil bumi dari pedalaman minangkabau ke daerah 

muara. Lokasinya sangat strategis berada pada jalur tengah wilayah kota padang. 
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Ketika monopoli terjadi maka hanya ada satu pihak yang diuntungkan. Sikap 

pemerintah hindia belanda yang memecah monopoli china dengan membuat pasar 

baru adalah untuk mendatangkan keuntungan yang lebih bagi pemerintah itu 

sendiri, dengan adanya titik transaksi ekonomi yang lain maka mereka akan 

mendapatkan surplus ekonomi dalam bentuk pungutan pajak yang dihasilkan oleh 

pasar tersebut. 

Selain itu juga akan mendatangkan keuntungan bagi pihak lain yaitu 

distributor dan konsumen. Bagi distributor akan terjadi peningkatan kebutuhan 

stock yang mesti dipenuhi sehingga jumlah pasar meningkat, bagi konsumen yang 

biasanya membutuhkan biaya tambahan untuk mengakses pasar, tidak perlu 

melakukannya lagi karena sudah ada pasar yang lebih dekat dan akan mengurangi 

biaya saving. 

Bagi para produsen ini akan jadi menguntungkan juga karena luasnya titik 

pasar menuntut mereka untuk dapat memproduksi lebih banyak, dan tentu dengan 

peningkatan produksi akan membutuhkan penambahan modal dan juga akan 

mendapatkan keuntungan yang besar juga. 

Proses ini adalah bentuk proses ekonomi yang terjadi pada kota padang, 

dengan tolok ukur pasar sebagai titik transaksi ekonomi. Dapat dilihat pada proses 

memecah monopoli ini berdampak terjadi peningkatan ekonomi Kota Padang 

yang mendatangkan keuntungan kepada pihak-pihak yang sebagai subjek pelaku, 

pemerintah, produsen, distributor dan konsumen itu sendiri. 

Proses budaya adalah sebuah bentuk dari perubahan secara sistematis yang 

mengakibatkan perubahan unsur-unsur kebudayaan dan bertahan dalam bentuk 

yang telah berubah dalam waktu tertentu sebelum terjadi perubahan selanjutnya 

dalam sebuah kota. 

Selain itu seiring dengan yang dipaparkan oleh Koentjoroningrat bahwa ada 7 

unsur kebudayaan, adalah sistem sosial, strata sosial. mata pencaharian, teknologi, 
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seni, religi, dan bahasa.ketujuh unsur kebudayaan ini dapat pula ditemukan pada 

sebuah kota. 

Proses perubahan unsur-unsur kebudayaan merupakan satu kesatuan model 

budaya masyarakat dan lingkungan, yang terjadi dari masalalu hingga saat ini. 

Seperti yang terjadi di Kota Padang, pada kota ini dapat kita lihat proses 

perubahan tersebut;  

Sistem sosial adalah bentuk teratur dan terstruktur dalam kehidupan 

bermasyarakat. Bisa dikatakan bahwa semua manusia yang berkelompok 

memiliki sistem sosialnya masing-masing. Sistem sosial ada karena kebutuhan 

akan pembagian tugas dalam memenuhi kebutuhan akan hidup, baik kebutuhan 

yang bersifat fisik maupun non-fisik. 

Selain itu jika dilihat dalam bentuk logika gerak, sistem sosial merupakan 

bentuk gerakan yang memilki irama/ketukan, yang sangat menarik untuk 

diperhatikan. Gerakan berirama yang dimaksud ini terekspresi dari kebutuhan 

antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok lainnya dalam 

memenuhi atribut/faktor/elemen/sekat hidup pada dimensi waktu, tempat, ruang 

dimasa lalu. Sedangkan pada saat kekinian waktu, tempat dan ruang terlihat tidak 

memiliki batas, karena pada masa sekarang semua hal cukup mudah untuk 

diakses.  

Kota Padang pada awalnya adalah perkampungan nelayan yang disebut 

sebagai kampung Batung. Kampung tersebut berlokasi pada kawasan batang arau  

saat ini, masyarakatnya adalah masyarakat nelayan dan masyarakat petani garam. 

Dengan kondisi itu terlihat ada 2 bentuk sistem sosial masyarakat, yaitu sistem 

nelayan dan sistem petani garam. Sistem ini dilatarbelakangi karena kondisi 

lingkungan, masyarakat nelayan dan masyarakat petani garam hanya terdapat 

pada wilayah pesisir pantai barat sumatera dan memiliki relasi dengan masyarakat 

minangkabau di daerah darek atau pedalaman. 
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Pada perkembangannya setelah Kampung Batung diserahkan kepada 

pemerintah hindia belanda oleh raja-raja muda pagaruyung, maka sistem 

Kampung Batung yang pada awalnya adalah permukiman tradisional 

bertranformasi menjadi kota pelabuhan yang memiliki aktivitas perdagangan 

modern, yang pada awalnya hanya memiliki struktur sederhana pada pembagian 

tugas, berkembang menjadi sebuah struktur komplek yang lengkap dengan sisitim 

militer dalam pengamanan perdagangan kota pelabuhan, yang pada awalnya 

hanya dipimpin oleh seorang kepala kampung berubah menjadi kepala residen, 

hal ini adalah bentuk transformasi sistem sosial yang baru.. 

Strata Sosial adalah bentuk pembagian lapisan masyarakat pada satu wilayah. 

Pada apa yang terjadi dengan Kampung Batung yang pada awalnya, hanya terdiri 

dari lapisan masyarakat nelayan dan petani garam saat bertranformasi menjadi 

kota padang maka, lapisan masyarakatnyapun menjadi bertambah. 

Penambahan yang dapat terlihat adalah penambahan tingkat strata antara lain 

dengan adanya kalangan elit pendatang, seperti penyebutan kaum pertama yang 

terdiri dari masyarakat eropa, kaum kedua yang terdiri dari masyarakat cina, india, 

arab, dan kaum ketiga yang merupakan masyarakat pribumi.  

Perubahan tersebut menciptakan bentuk lapisan masyarakat yang baru, lapisan 

masyarakat yang baru terdiri dari masyarakat asli Kampung Batung, masyarakat 

pendatang/asing . 

Mata Pencaharian adalah cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

kehidupannya. Pada kampung batung masyarakat menangkap ikan dan 

memproduksi garam untuk dapat ditukarkan dengan masyarakat yang ada didarek. 

Pada perkembangan selanjutnya setelah kampung batung menjadi kota padang, 

maka perkembangan mata pencaharianpun terjadi, ada diantara dari kelompok 

masyarakat menjadi penampung/pialang/broker, tukang, pedagang, pengambil 

kelapa, dan bentuk usaha lainnya. 
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Teknologi adalah bentuk hasil kreasi manusia dan memiliki manfaat untuk 

mempermudah manusia dalam melakukan aktifitasnya. Kampung Batung yang 

pada awalnya merupakan kampung bagi para nelayan dan para petani garam, 

mestinya memiliki bentuk teknologi yang mendukung mereka dalam beraktivitas, 

seperti rumah kecil berbahan kayu, sampan (kata dalam bahasa china) /kapal kecil 

berukuran panjang sekitar 4 m dan lebar maksimum 2 meter, jaring, urukan 

garam, tampan (tampungan/tadah). 

Kampung batung yang bertransformasi menjadi kota padang mengalami 

peningkatan teknologi yang dimilikinya, seperti saluran drainase kota, benteng 

kota, pelabuhan besar, jalur kereta api, bangunan perumahan berbahan bata. Dan 

teknologi lainnya, perubahan yang sangat luar biasa atas kedatangan masyarakat 

asing ke kota tersebut begitu banyak teknologi canggih yang dibawa dan merubah 

wajah perkampungan yang biasa-biasa atau dapat dibillang tertinggal menjadi 

sebuah tempat dengan teknologi maju. 

Seni adalah hasil kreasi manusia yang berangkat dari rasa manusia akan 

keindahan. Secara etimologi seni berarti halus dan lembut. 

Kampung batung bisa dibilang tidak memiliki bukti memiliki nilai seni secara 

material, karena hingga saat sekarang belum ditemukan secara arkeologi bukti 

karya seni dari perkampungan ini. Setelah mengalami transformasi menjadi kota 

padang wilayah ini memiliki ragam nilai seni yang banyak, baik seni dalam 

bentuk fisik ataupun non-fisik. Bentuk seni yang dapat ditemukan dalam bentuk 

fisik seperti bangunan, jembatan, tata ruang, pembentukkan permukaan bumi, dll, 

sedangkan seni dalam bentuk non fisik dapat dilihat dari bagaimana peran kota 

padang secara diplomasi politik dan ekonomi pada zaman tersebut. 

Religi adalah kepercayaan adikodrati atas kekuatan yang ada diluar 

pengetahuan manusia itu sendiri, termasuk agama didalamnya. 
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Pada aspek ini kampung batung sebagai perkampungan nelayan dan petani 

garam tidak diketahui secara pasti nilai religi yang dipegang oleh masyarakatnya. 

Namun semenjak bertranformasi menjadi kota padang, diketahui bahwa ada 

kepercayaan keagamaan seperti Islam, Konghucu dan Budhis, Kristen, Katolik. 

Bahasa adalah bentuk sisitem lambang bunyi yang digunakan dalam 

melakukan komunikasi oleh satu individu kepada individu lainnya, atau dari 

kelompok kepada kelompok yang lain, baik menggunakan bahasa yang sama atau 

bahasa yang berbeda. 

Kampung batung adalah perkampungan yang terdapat pada wilayah rantau 

pesisir  barat minangkabau, secara arbitrer maka bahasa umum yang dipakai pada 

perkampungan  tersebut seharusnya adalah basaha minangkabau. 

Semenjak tertranformasi menjadi kota padang hingga sekarang, ragam bahasa 

yang digunakan pun bertambah, ketika ditelaah dari masyarakat yang menetap, 

baik kebangsaan ataupun kesukuan maka dapat diketahui bentuk bahasa yang 

dipergunakan. Masyarakat tersebut diantaranya Masyarakat Asing, dan 

Masyarakat Daerah. Adapun masyarakat asing berasal dari, Belanda, Inggris, 

Perancis, Portugis, Amerika, China, Arab, India, Jepang. Sedangkan masyarakat 

darah yang mentap seperti suku jawa, aceh, minangkabau, nias, bugis, batak, 

melayu. 

Unsur kebudayaan yang disampaikan oleh koentjoroningrat terdapat pada kota 

padang saat ini berproses dalam bentuk perkawinan silang satu sama atas 

keragaman budaya masyarakat yang ada dan menetap pada wilayah tersebut. 

Sehingga dapat disebut sebagai bentuk proses budaya. 

Proses aktivitas adalah bentuk perubahan pada kondisi yang ada pada manusia 

baik tempat, waktu, hasil ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia itu 

sendiri pada ruang kelompoknya dan lingkungannya. Perubahan tersebut dapat 

saling berinteraksi dengan individu lainnya dalam hal ini kelompok atau 
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masyarakat lainnya pada wilayah administrasi yang dibatasi oleh manusia itu 

sendiri. 

Kota padang, pada awalnya muncul atas kebutuhan para pedagang asing yang 

memindahkan jalur perdagangannya ke pesisir barat sumatera, jalur timur yang 

pada awalnya adalah jalur yang dilewati sudah tidak aman lagi karena banyak 

perompak yang melakukan aksinya, selain itu perubutan jalur perdaganganpun 

ikut serta berperan dalam hal ini. Kondisi lingkungan padang yang cukup elok 

sebagai pelabuhan melatarbelakangi munculnya penawaran kepada kerajaan 

pagaruyung, tawaran tersebut disambut oleh kerajaan pagaruyung dengan syarat, 

belanda bersedia mengusir kekuatan aceh dari padang. 

Perubahan penguasaan padang dari aceh kepada belanda merupakan bentuk 

perubahan kondisi penguasaan tanah. Penguasaan tanah yang terjadi atas bentuk 

diplomasi dan perperangan, keberhasilan belanda dalam menguasai tanah padang 

tersebut berdampak pada perkembangan aktivitas dagang pesisir barat sumatera. 

Pada perkembangannya, kekuasaan belanda di padang sendiri akhirnya 

menjadi momok bagi masyarakat minangkabau, sehingga pada akhirnya 

menyerang dan menduduki kembali kota padang pada 1669, dalam pergolakan 

tersebut loji-loji belanda dihancurkan. 

Fenomena-fenomena tersebut merupakan bentuk aktualisasi aktivitas 

kehidupan kelompok/masyarakat. Secara interaksi jika tidak terjadi keseimbangan 

aktivitas, maka masyarakat yang merasa memiliki, akan melakukan perlawanan 

dan mengambil kembali apa yang menjadi haknya, seperti yang terjadi pada kota 

padang ditahun 1669, tahun tersebut diabadikan menjadi hari kelahiran kota 

padang. 

”Setiap kota adalah kumpulan dari warisan budaya; beberapa diantaranya 

menjadi warisan budaya terbesar di dunia. Seperti itulah kota yang disampaikan 
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oleh Boniface dan Fowler,1993 dalam artikel Daud Aris Tanudirjo dengan judul 

“Pengelolaan Sumberdaya Budaya di Perkotaan. 

Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh salah satu arsitek berikut 

bahwa; 

Planning and design of the urban setting should aim uncompromisingly at 
‘enabling’ and ‘ennobling’ environments. Inevitably, this demands a process based 
on people driven dynamics, in other words, planning inspired by the perceptions of 
the users of urban space. (Thomas, 2002). 

...... dalam merencanakan dan menata perkotaan mesti memperhatikan tujuan 

dan tidak memaksakan dalam mengadakan dan menghormati lingkungan, tidak 

bisa mengacuhkan tuntutan tersebut serta memperhatikan proses yang terjadi 

dimasyarakat secara dinamis. Dalam kata lain merencanakan terinspirasi dari 

pengguna ruang perkotaan...... 

Menimbang pemikiran tersebut, kota padang yang bermula dari 

perkampungan  nelayan dan petani garam, berpotensi untuk menjadi salah satu 

warisan budaya yang dikategorikan sebagai kawasan cagar budaya. Kawasan 

cagar budaya yang bertolok ukur pada produk Undang-Undang No 11 Tahun 

2010 tentang Cagar Budaya1

Seiring dengan itu keterlibatan UNESCO dalam mengeluarkan bentuk 

rekomendasi rehabilitasi kawasan kunci yakni kawasan kota lama menjadi salah 

satu pertimbangan, apakah mungkin nilai yang dimiliki pada kawasan kota lama 

padang memiliki sejarah dunia?

. 

2

Jika memang demikian maka perncanaan dan penataan kota padang dimasa 

mendatang sangatlah harus memperhatikan lingkungannya dalam hal ini termasuk 

lingkungan kawasan cagar budaya, serta juga mempertimbangkan kebutuhan 

. 

                                                           
1 Pembaharuan dari UU no 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 
2 Assessment Report and Recommendations for Action Plan for the Rehabilitation of Earthquake-
affected Cultural Heritage in West Sumatra”. UNESCO 
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masyarakat kota tersebut sehingga kota menjadi sesuatu yang dapat dibanggakan 

oleh masyarakatnya sendiri dan hal itu tentu akan berdampak pada kelestarian 

kota karena masyarakatnya ikut menjaga kota. 

Dalam hal ini pemikiran Julian Thomas dalam Ian Hodder (2001, hal 181) 

 

Pendekatan landscape perkotaan juga dibutuhkan dalam mengidentifikasi 

aktifitas manusia dimasalalu, pada hal ini melihat pemanfaatan ruang aktifitas 

ekonominya dan bagaimana masyarakat tersebut mengganggap tanah yang 

dimiliki guna memahami mereka pada masa sekarang. 

Masyarakat Kota Padang perlulah menyoroti apa yang telah terjadi serta unsur 

pembelajaran apa saja yang dimiliki kota ini, sehingga tidak gegabah dalam 

membiarkan kebijakan pembangunan pada kotanya. Sehingga berdampak buruk 

pada nilai-nilai sejarahnya dimasa mendatang. 
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