
BAB I : PENDAHULUAN 

 
1. Latar Belakang Masalah 

 
Transmigrasi sering dianggap obat mujarab untuk mengatasi masalah 

ledakan penduduk di pulau Jawa. Padahal transmigrasi sekedar salah satu mata 

rantai dari program penanggulangan masalah kependudukan. Mata rantai lainnya 

adalah perluasan lapangan kerja, pendidikan latihan kerja, Keluarga Berencana 

dan peningkatan kesejahteraan sosial. 

Pada umumnya penduduk yang ditransmigrankan adalah mereka yang 

keadaan sosial ekonominya lemah dan mengalami kemelaratan serta kemiskinan.  

Sebagian besar dari mereka terdiri dari petani yang mempunyai tanah dan petani 

yang tidak mempunyai tanah di pedesaan. Petani yang demikian itu jumlahnya 

besar dan banyak terdapat di berbagai daerah yang padat penduduknya. Keadaan 

tersebut tidak menguntungkan sama sekali terutama dalam rangka mewujudkan 

pembangunan bangsa secara menyeluruh. Untuk mengatasi hal tersebut, maka 

salah satu jalan yang harus ditempuh adalah peningkatan cara penyelenggaraan 

transmigrasi.1  

Tujuan transmigrasi juga terlihat dalam Undang-undang No.15 tahun 

1997. Transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional 

sebagai pengamalan Pancasila. Guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 

Pada prinsipnya penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan 

                                                 
1 Direktorat Jenderal Transmigrasi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 

Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi. Ttp : Tnp. Tth, hal. 4 

  



kesejahteraan transmigran. Pemerataan pembangunan daerah dalam rangka 

peningkatan taraf hidup, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.2  

Untuk mewujudkan cita-cita itu dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 

1973 pada pasal 25 dikeluarkan syarat untuk melakukan transmigrasi. Dalam 

peraturan itu disebutkan syarat transmigran sebagai warga negara Indonesia, yakni 

berkelakuan baik, berbadan sehat, sukarela, mempunyai kemampuan dan 

keterampilan kerja, beragama Islam,3 tunduk dan patuh pada peratuan-peraturan 

tentang penyelenggaraan transmigrasi. Selanjutnya berdasarkan pasal 28 tentang 

hak dan kewajiban transmigran, dalam ayat 1 menyatakan transmigran petani 

berhak memperoleh tanah paling sedikit seluas 2 ha. Ketentuan penggunaannya ¼ 

ha dipergunakan untuk rumah dan pekarangan, sedangkan 1 ¾ ha dipergunakan 

untuk perladangan dan atau persawahan. Dalam ayat 2, transmigran bukan petani 

berhak memperoleh sedikit-dikitnya seluas ¼ ha yang dipergunakan untuk rumah 

dan pekarangan.4 Berdasarkan pasal 25, instansi yang diserahi urusan transmigran 

diwajibkan melaksanakan penerangan dan penyuluhan, pendaftaran, seleksi. 

Program transmigrasi di Pasaman yang telah dilaksanakan sejak masa 

pemerintahan kolonial hingga berlangsung masa Orde Baru, telah banyak 

menghasilkan desa-desa transmigrasi di Kabupaten Pasaman, seperti Desa Koto 

Baru, Tongar, Padang Lawas, Kinali, Lepau Tempurung termasuk dalam 

Kecamatan Pasaman. Koto Rajo termasuk Kecamatan Rao Mapat Tunggul. 

                                                 
2 Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 1997 tentang 

Transmigrasi, (Jakarta : Harvarindo, 1997), hal. 1,4 
3 Wawancara dengan Syamsir, tanggal 19 Juli 2011, di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kota Padang.   
4 Direktorat Jenderal Transmigrasi, Direktorat Pelaksanaan Pemindahan Transmigrasi, 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan 

Transmigrasi, (Ttp : Tnp, Tth), hal.12 



Sungai Aur dan Parit termasuk Kecamatan Lembah Melintang dan Kecamatan 

Sungai Beremas. Porilantiangun dan Bukit Melintang termasuk Kecamatan 

Lembah Melintang. Desa-desa di atas telah menjadi pemukiman warga 

transmigran Kristen.  

Namun secara umun dapat dilihat dari kunjungan M. Natsir ke Sumatera 

Barat bulan Juni 1968. Perjalanan M. Natsir di Sumatera Barat memberikan 

catatan tersendiri baginya. Pada waktu itu di Sumatera Barat, muncul persoalan 

kegiatan kristenisasi baik usaha zending dan missionaris, maupun misi baptis 

yang dilakukan oleh umat Kristen.5 Usaha ini dilakukan dengan memanfaatkan 

jalur bantuan kemanusiaan yang telah dimulainya di Bukittinggi.6 Tahun 1968 

dibuka pelayanan kesehatan Rumah Sakit Baptis di Sumatera Barat, Bukittinggi.7 

Kegiatan Sekte Baptis di Sumatera Barat terlihat sejak tahun 1960-an yang pusat 

kegiatannya di Amerika Serikat.8  

Sumatera Barat sering diidentikkan sebagai daerah budaya Minangkabau, 

dan Minangkabau tidak dapat dipungkiri sebagai wilayah bercirikan Islam, yang 

terkenal dengan adat sopan santunnya. Kondisi ini menguatkan kehadiran Sekte 

                                                 
5 Kegiatan penginjilan antara usaha Sekte Baptis berbeda dengan usaha zending dan 

missionaris. Penginjilan dengan usaha sosial kemasyarakatan, sambil berbisnis dan hasil bisnis 

digunakan untuk membiayai penyebarluasan agama adalah karakter khas Sekte Baptis. Salah satu 

usahanya di lakukan di Bukitinggi, Sumatera Barat yakni pembangunan rumah sakit Immanuel 

oleh Dr. Owen yang mendatangkan keuntungan finansial, yang untuk kemudian digunakan 

menjalankan kegiatan kristenisasi. Dengan demikian sarana bisnis tersebut adalah media dakwah 

bagi umat Kristen dalam penyebarluasan agama. Sedangkan usaha zending dan missionaris pada 

umumnya didukung oleh sumber dana yang besar dari lembaga-lembaga Injil di Eropa, Italia, 

Jerman, Belanda dan lainnnya. Lihat Gusti Asnan, 40 Tahun Yarsi Sumatera Barat Dari Umat 

Oleh Umat dan Untuk Umat, Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Sumatera Barat, (Padang : Tnp, 

2005), hal. 34-35 
6 “Moh. Natsir dan Rumah Sakit Ibnu Sina”, Harian Umum Semangat, Jum’at 5 Januari 

1990 
7 Mohammad Natsir, “Laporan M. Natsir di Jl. H.O.S. Tjokroaminoto No.46 Jakarta, 

kepada Dt. Palimo Kayo, Ezeddin dan Ratnasari di Padang tentang Beberapa Catatan Tentang 

Rumah Sakit Islam Bukittinggi (Sumbar), 9 Desember 1968, Arsip 
8Gusti Asnan,40 Tahun Yarsi Sumbar..., Op.cit,  hal. 34 



Baptis di Sumatera Barat dalam penyebarluasan agama Kristen. Melalui kegiatan 

sosial kemasyarakatan Sekte Baptis membuka sebuah klinik kesehatan di Jalan 

Mandiangin, Bukittinggi, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatan. Akan tetapi secara terang-terangan menyebut dalam anggaran dasarnya 

akan menyebarkan agama Kristen. Terlihat dalam brosur yang disediakan di klinik 

memberikan informasi bahwa klinik adalah sebuah usaha dari Yayasan Baptis 

Indonesia yang bergerak di lapangan sosial kemasyarakatan dalam rangka 

mengabarkan Injil ke berbagai daerah.9 Berpangkal pada kegiatan Rumah Sakit 

Baptis yang beroperasi di Sumatera Barat khususnya Bukittinggi, upaya kegiatan 

kristenisasi terus merambah hingga ke berbagai daerah.  

Penyebaran kristenisasi tidak saja di daerah perkotaan tetapi ke berbagai 

daerah-daerah pelosok, daerah tepi pantai, dan daerah-daerah di kaki pegunungan 

menjadi pilihan yang tepat untuk kegiatan kristenisasi. Daerah-daerah seperti ini 

biasanya memiliki keterbatasan pemenuhan kebutuhan, baik bidang ekonomi, 

pendidikan, kesehatan, peribadatan. Keterbatasan tersebut menjadi peluang yang 

tepat sekali untuk mempengaruhi aqidah seseorang. Mereka dengan mudah 

menerima pengaruh misi itu tanpa menyaring terlebih dulu karena kebutuhan 

hidup sudah terpenuhi.  

Kabupaten Pasaman sebagai daerah perbatasan adalah daerah yang 

menjadi sasaran kristenisasi. Terlihat tahun 1957 di desa Mahakarya Koto Baru 

                                                 
9Gusti Asnan, op.cit, hal. 37. Lihat juga HMD. Dt Palimo Kayo, Surat yang Ditujukan 

Kepada Gubernur Kepala Daerah TK I Sumatera Barat di Padang tentang Masalah Rumah Sakit 

Babtis  di Bukittinggi Dalam Pasal 2 Tujuan Rumah Sakit Babtis yang Utama, Bukittinggi 10 Juni 

1975, Arsip 



ditemukan 26 kepala keluarga Kristen Katholik.10 Tahun 1974 jumlahnya 

meningkat 90 kepala keluarga.11 Di daerah Sumber Agung, Kinali yang penduduk 

pribumi 100% beragama Islam ditemukan satu kepala keluarga Katholik yang 

berasal dari Jawa,12 tahun 1974 menjadi 15 kepala keluarga, dan di daerah lain 

Alamanda Kinali ditemukan 17 kepala keluarga.13 Kemudian tahun 1989 

jumlahnya meningkat menjadi 100 jiwa penganut Kristen Katholik. Kristen 

Protestan sudah pula menampakkan dirinya tahun 1968 di daerah ini. Pada 

awalnya ditemukan 15 kepala keluarga, kemudian meningkat menjadi 140 jiwa 

tahun 1989.14  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, inilah yang menjadi 

ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang transmigrasi 

dan pengaruhnya terhadap penyebaran agama Kristen di Pasaman. Keberadaan 

warga agama Kristen ini sangat erat kaitannya dengan transmigrasi pemerintah. 

Hal ini dapat dilihat sejak tahun 1953 pemerintah daerah provinsi Sumatera 

Tengah mengatur penempatan para transmigran dari luar Sumatera yang 

ditempatkan di daerah kabupaten Pasaman.15 Kabupaten Pasaman sudah ditempati 

warga Kristen yang berasal dari Jawa dan Suriname sejak 1953.16 Tahun 1953 

para transmigran berdatangan ke daerah Panti yang berasal dari Tapanuli Selatan 

                                                 
10 Mas’oed Abidin, Taushiyah… Op.cit, hal 207 
11 Mas’oed Abidin, “Ibarat Duri Dalam Daging”, Manuskrip, hal. 93 
12 Mas’oed ‘Abidin, “Laporan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pembantu Perwakilan 

Padang, Ditembuskan Kepada Dewan Dakwah Perwakilan Sumbar di Bukittinggi, yang Ditujukan 

KepadaDewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat Jl.Kramat Raya 45 Jakarta Pusat, tentang 

Gerakan Shallibiyah di Pasaman Barat 1989, No231/L/DDII/PDG/1989/1410, Arsip, hal. 2 
13 Mas’oed Abidin, “Pasaman Ibarat Duri Dalam Daging,” Manuskrip, hal. 93 
14Ibid. Peningkatan jumlah warga agama non Islam dimbil dan direkap dari arsip dan 

manuskrip di atas.  
15Mas’oed Abidin, “Transmigrasi dan Missionaris Ibarat Duri Dalam Daging Menompang 

Riak Dengan Gelombang”, Manuskrip, hal 88 
16 Mas’oed Abidin, op.cit. hal. 205 



dan Utara dengan menyerahkan tanah ulayat seluas 20x5 Km.17 Kemudian 

Tanggal 26 September 1961 dalam kerapatan adat nagari Kinali dengan disepakati 

oleh 27 ninik mamak, alim ulam, cerdik pandai memberikan penempatan para 

transmigran dengan memberikan sebidang tanah kepada pemerintah.  

Kedatangan para transmigran ditempatkan di atas tanah ulayat berdasarkan 

penyerahan hak tanah oleh ninik mamak dalam nagari yang bersangkutan kepada 

pemerintah daerah Kabupaten Pasaman.18 Penyerahan tanah ulayat ini didasarkan 

kepada persyaratan bahwa  

“Orang-orang yang didatangkan itu untuk masuk lingkungan adat-istiadat 

dan pemerintahan kenagarian di mana mereka berdiam, mestilah 

menyadari berat sipikul ringan sejinjing dengan rakyat asli kenagarian 

yang bersangkutan.” 19 Orang-orang transmigrasi itu adalah sama-sama 

warga negara yang pada asasnya mempunyai hak dan kewajiban yang 

sama dengan penduduk asli negeri Kinali terhadap pemerintah dan adat 

istiadat setempat.”20 

 

Berbagai daerah di Kabupaten Pasaman telah ditempati untuk 

penampungan para transmigran. Kedatangan para transmigran beridentitas agama 

Islam dan melakukan perjanjian bersedia mengikuti adat setempat dilingkungan 

yang penduduk aslinya minang, 100% agama Islam.21 Setelah puluhan tahun 

                                                 
17 Mas’oed Abidin, “Kronologis Gerakan Salibiyah Pasaman Panti,” Manuskrip, hal. 96 
18 Mas’oed Abidin, Taushiyah Dr Mohammad Natsir, (Padang : Genta Singgalang Press, 

Tth), hal 205 
19 Mereka pendatang transmigran melakukan perjanjian dengan pemerintah daerah 

kabupaten Pasaman, alim ulama dan ninik mamak  untuk tunduk di bawah adat dan agama yang 

telah dipakai dari nenek moyang (Islam). Mereka mesti menyesuaikan dengan agama dan adat 

yang telah ada, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dengan demikian mereka diterima 

menjadi anak cucu kemenakan dan duduk di dalam ulayat adat setempat. Dengan itu Gubernur 

Propinsi Sumatera Barat mengeluarkan surat pernyataan tanggal 30 September 1961 No. 62-Trm-

GSB-1961 untuk menjamin penyelenggaraan transmigrasi sebaik-baiknya. Lihat Mas’eod Abidin, 

“Masuknya Transmigrasi Pasaman”, Manuskrip. Hal.90-92. Lihat juga Mas’oed Abidin, 

Tausyiyah…Ibid, hal. 208 
20 Mas’oed Abidin, “Masuknya Transmigrasi Pasaman”, Manuskrip, hal.92. lihat juga 

Ketetapan Kerapatan Adat Nagari Kinali No. 01/KANK/ 1961, 26 September 1961, di atas meterai 

Rp.3, Arsip 
21 Mas’oed Abidin, “Laporan Dewan Dakwah Perwakilan Sumbar No 231…,Op.cit 



menetap dan dengan jumlah yang cukup banyak, terlihat adanya sejumlah 

keluarga beragama Kristen yang selalu mengalami peningkatan. Dalam 

kenyataannya datang melalui transmigrasi itu. Menetapnya warga Kristen 

bersamaan pula dengan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 

memenuhi kebutuhan mereka.  

2. Rumusan Masalah Penelitian 

a. Apa yang melatar belakangi adanya transmigrasi di Pasaman? 

b. Bagaimana pengaruh transmigrasi terhadap perkembangan Kristenisasi di 

Pasaman? 

Lingkup waktu pembahasan meliputi tahun 1953 – 1980-an. Penentuan 

lingkup ini berdasarkan pertimbangan bahwa tahun 1953, adalah sebagai awal 

masuknya penempatan para transmigran dari luar Sumatera oleh pemerintah pusat 

di Kabupaten Pasaman, dan awal masuknya sejumlah keluarga yang beragama 

Kristen. Periode pertengahan tahun 1980-an ditandai dengan meningkatnya 

kegiatan umat Kristen. Batasan spasial dalam penulisan ini meliputi Kabupaten 

Pasaman yang terdapat di Kecamatan Pasaman dalam wilayah administratif 

Kabupaten Pasaman sebelum pemekaran.  

 

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pengaruh 

transmigrasi terhadap perkembangan Kristenisasi di Pasaman. Oleh karena 

transmigrasi yang pada umumnya dipahami sebatas perpindahan penduduk dalam 

rangka peningkatan taraf hidup yang layak, namun disisi lain akan melihat 



pengaruh yang ditimbulkan para transmigran terhadap perkembangan keyakinan 

yang dianut penduduk, dalam budaya penduduk lokal. Ini  menjadi penting untuk 

dilakukan agar dapat mengungkapkan pengaruh tranmigrasi dalam kheidupan 

lokal masyarakat Pasaman khususnya bidang agama.  

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tinjauan Teoritis 

Penelitian yang menyangkut transmigrasi dan Kristenisasi telah ditemukan 

dalam berbagai bentuk penulisan dengan sudut pandang yang berbeda-beda. 

Dalam dimensi waktu dan pada tempat yang berbeda pula. Namun penelitian ini 

mengkhususkan kajian pengaruh transmigrasi dalam bidang agama. Beberapa 

penelitian tentang transmigrasi dan Kristrenisasi antara lain 

Dakwah yang dilakukan Dewan Dakwah di kepulauan Mentawai, telah 

ditulis oleh Sabiruddin.22 Dalam bukunya Gerakan Dakwah Islamiyah Mentawai. 

Sabiruddin menyoroti adanya gerakan dakwah yang dijalankan Dewan Dakwah 

Islamiyah Indonesia perwakilan Sumatera Barat, dilatarbelakangi oleh motivasi 

meningkatnya kegiatan kristenisasi di daerah Mentawai. Kristenisasi adalah upaya 

sentral dakwah mereka untuk memperbaiki akidah masyarakat Mentawai, maka 

dakwah ditingkatkan melalui kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal ini sebagai 

akibat adanya kegiatan Kristenisasi yang telah berlangsung dalam Berbagai 

kegiatan sosial Masyarakat.  

                                                 
22 Sabiruddin, Gerakan Dakwah Islamiyah Mentawai, ( Padang : IAIN-IB Press, 2001) 



Kajian yang menyangkut tentang sejarah Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di 

Sumatera Barat oleh Gusti Asnan.23 Pendirian rumah sakit ini adalah berkaitan 

dengan dakwah terhadap kristenisasi. Dalam bidang kesehatan telah berdiri rumah 

sakit yang berasal dari warga Kristen. Mereka mampu menyediakan sarana, obat-

obatan dan tenaga medis yang baik yang di datangkan dari luar negeri. Hal ini 

sebuah upaya yang dilakukan untuk mengajak warga yang pada akhirnya pindah 

agama. Yarsi adalah salah satu kegiatan yang diharapkan dapat mengalihkan 

perhatian masyarakat untuk melakukan pengobatan di rumah sakit Islam. Di 

Pasaman cabang Yarsi telah juga berdiri sebagai upaya menyaingi adanya 

pelayanan kesehatan keluarga kudus. Inilah salah satu hal yang akan penulis 

angkat berbagai aktivitas kristenisasi.  

Mas’oed Abidin,24 dalam bukunya Taushiyah Dr. Mohammad Natsir, 

yang merupakan gambaran sosok seorang tokoh yang telah mendedikasikan 

seluruh hidupnya kepada perjuangan idealisme Islami. Salah satunya dalam 

bidang pelayanan kesehatan pendirian rumah sakit Islam Sumatera Barat hingga 

memiliki cabang ke berbagai daerah terutama di Pasaman. Di dalam buku ini 

penulis juga menguraikan pengaruh kristenisasi di Sumatera Barat, dan di 

Pasaman.  

Selain itu tulisannya tentang dakwah Islam di Mentawai,25 Islam Dalam 

Pelukan Muhtadin Mentawai 30 Tahun Dakwah Illallah Mentawai Dalam 

Menggapai Cahaya Iman 1967-1997, merupakan pengabdian Dewan Dakwah 

                                                 
23 Gusti Asnan, 40 Tahun Yarsi Sumatera Barat dari Umat oleh Umat dan Untuk Umat...,  
24 Mas’oed Abidin, Taushiyah..., 
25 Mas’oed Abidin, Islam Dalam Pelukan Muhtadin Mentawai 30 Tahun Dakwah Illallah 

Mentawai Dalam Menggapai Cahaya Iman 1967-1997. (Jakarta : Biro Khusus Dakwah Mentawai 

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1997)  



Islamiyah Indonesia Sumatera Barat dalam pembinaan Islam di daerah terpencil 

yaitu di Kepulauan Mentawai, transmigrasi Pasaman Barat, Sitiung dan lainnya. 

Buku ini merupakan satu marhalah perjalanan dakwah Ilallah yang telah dirintis 

oleh Dewan Dakwah selama 30 tahun 1967-1997 di kepulauan sebelah Barat 

pulau Sumatera. Perjalanan dakwah ini terkait erat kondisi mentawai yang telah 

banyak dipengaruhi Berbagai bentuk kegiatan Kristenisasi  

2. Kerangka Konseptual 

Pengarah transmigrasi terhadap perkembangan Kristenisasi secara 

konseptual dapat dilihat melalui gerakan sosial.  

Gerakan sosial merupakan salah satu bentuk prilaku bersama. Tindakan 

sejumlah orang yang terorganisasi dan disiagakan untuk mendukung dan 

memperjuangkan, atau melawan suatu perubahan sosial.26 Gerakan sosial 

didefenisikan sebagai suatu kolektivitas yang melakukan kegiatan secara 

kesinambungan untuk menunjang atau menolak perubahan yang terjadi dalam 

masyarakat itu sendiri. Gerakan sosial lahir pada mulanya sebagai suatu reaksi 

ketidakpuasan terhadap suatu keadaan. Pemimpin dan organisasi akan muncul 

dalam waktu yang cepat setelah situasi demikian tercipta.27 Pengaruh kegiatan 

transmigrasi memunculkan dan menciptakan suatu perubahan dalam masyarakan 

itu sendiri, yakni Berbagai bentuk kegiatan Kristenisasi.   

Kristenisasi merupakan usaha mengkristenkan orang atau membuat 

seseorang memeluk agama Kristen. Mengkristenkan orang secara besar-besaran 

dengan segala daya upaya yang mungkin supaya adat dan pergaulan dalam 

                                                 
26 Hymen, Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Jakarta : Delta Pemungkas, 2004) 
27 Paul B. Horton, Sosiologi, Jilid 2, Edisi 6,Terj, (Jakarta : Erlangga, 1989), hal. 196 



masyarakat mencerminkan ajaran agama Kristen. Masyarakat yang demikian akan 

lebih melancarkan tersiar luasnya agama Kristen. Akhirnya kehidupan rohani dan 

sosial penduduk diatur dan berpusat pada gereja. Kristenisasi tidak hanya 

dilancarkan terhadap orang-orang yang belum memeluk agama atau mereka yang 

telah memeluk agama animisme saja, tetapi juga ditujukan terhadap orang yang 

telah memeluk agama Islam. Kristenisasi dipercayai sebagai satu tugas suci yang 

dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh ditinggalkan.28  

Kegiatan Kristenisasi melalui penyampaian pesan-pesan Islam, dapat 

dianalisis dari teori komunikasi. Ada dua teori yang relevan yaitu pertama, teori 

Wilbur Schram tahun 1954 dalam bukunya yang berjudul “How Communication 

Work” mengemukakan komunikasi membutuhkan tiga unsur yakni, sumber, 

pesan, dan sasaran. Sumber dapat berupa individu (berbicara, menulis, 

menggambar, dan memberi isyarat), atau suatu organisasi komunikasi (seperti 

surat kabar, penerbit, stasiun televisi, dan studio film). Pesan dapat berupa tinta 

pada kertas, gelombang suara di udara, atau setiap tanda (simbol) yang dapat 

ditafsirkan. Sasarannya dapat berupa individu yang mendengarkan, anggota suatu 

kelompok, khalayak masa, khalayak pendengar ceramah dan sebagainya.  

Kedua teori komunikasi William B. Gudykunst dan Young Yun Kim. 

Teori Gudykunst dan Kim disebut teori komunikasi antar budaya yakni sebagai 

komunikasi antara orang-orang yang berasal dari budaya yang berlainan.29 

Konsep komunikasi antar budaya ini dapat dilihat di dalam bukunya Intercultural 

Communication a Reader oleh Andrea L. Rich dan Dennis M. Ogawa 

                                                 
28 www.yohannes baptista sariyanto siswosoebroto.blogspot.com  
29 Dedy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 

2005), hal. 156.  



sebagaimana yang dikutip oleh Mulyana mengartikan komunikasi antar budaya 

adalah, komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaan, baik antara 

suku bangsa, antar etnik dan ras, antar kelas sosial. Komunikasi antarbudaya 

terjadi antara produser pesan dan penerima pesan yang latar belakang 

kebudayaannya berbeda. Komunikasi antarbudaya meliputi komunikasi yang 

melibatkan peserta komunikasi yang mewakili pribadi, antarpribadi, dan 

kelompok, dengan tekanan pada perbedaan latar belakang kebudayaan yang 

mempengaruhi perilaku komunikasi para peserta. 

Bagan I 

Teori Pendekatan Budaya 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Teori Gudykunst dan Kim 

Sumber : Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2005), hal. 157 
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Budaya B 

 

 

Budaya C 



Budaya A, B dan C masing-masing diwakili oleh suatu segi empat, segi 

empat tak beraturan dan bentuk melingkar budaya C. Jarak fisik antara budaya A 

dan B relatif lebih dekat dari budaya C. Pesan antar budaya dilukiskan oleh 

panah-panah yang menghubungkan antara budaya itu. Panah-panah ini 

menunjukkan pengiriman pesan dari budaya yang satu ke budaya lainnya. 

Diagram di atas menunjukkan bahwa pertama, ada pengaruh-pengaruh 

budaya lain di samping budaya yang membentuk individu. Kedua, meskipun 

budaya merupakan sesuatu kekuatan dominan yang mempengaruhi individu, 

orang-orang dalam suatu budaya pun mempunyai sifat-sifat yang berbeda. 

Gudykunst dan Kim berpendapat bahwa pengaruh budaya dalam model itu 

meliputi beberapa faktor seperti pandangan agama, bahasa, dan sikap terhadap 

manusia (peduli terhadap individu atau kolektivitas). Faktor-faktor tersebut 

mempengaruhi nilai, norma dan aturan yang mempengaruhi prilaku komunikasi 

dalam rangka dakwah.  

Unsur lain yang melengkapi teori Gudykunst dan Kim adalah lingkungan. 

Lingkungan mempengaruhi proses timbal balik pesan antara perbedaan budaya. 

Lokasi geografis, iklim, situasi lingkungan fisik, persepsi mempengaruhi cara 

menyampaikan pesan, dan mempengaruhi cara seseorang menafsirkan rangsangan 

yang datang serta memprediksi mengenai prilaku orang lain.30 

Teori gerakan sosial dalam bentuk Kristenisasi bertujuan untuk 

merealisasikan ajaran Kristen mempunyai pendekatan yang digunakan sebagai 

titik tolak untuk mencapai tujuan atau hasil yang dicapai dari aktivitas yang 

                                                 
30 Dedy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu..., hal. 159 



dilakukan. Pendekatan persuasif dan motivatif,31 yaitu mengajak objek dakwah 

dengan rasa sejuk dan mendorong dengan semangat tinggi. Pelaku dakwah dengan 

iman dan taqwa yang mantap sangatlah menentukan, karena dalam praktiknya 

pelaku dakwah harus mampu menempatkan diri sebagai motivator yang baik, 

inisiator yang cerdas dan dinamisator yang terampil. Dengan demikian tujuan 

aktivitas yang diterapkan diharapkan dapat tercapai dengan baik.   

Pendekatan konsultatif,32 yakni pelaku dakwah dengan objek dakwah 

terjalin interaksi positif secara kontinu, dinamis dan kreatif. Masing-masing 

merasa memerlukan sehingga tercipta konsultasi untuk pemecahan masalah yang 

dihadapi objek dakwah mudah dilakukan karena ada hubungan batin yang 

bertolak dari jiwa dan ukhwah Islami. Kemudian pendekatan partisipatif 33 bahwa 

pelaku dakwah dengan objek dakwah tidak hanya terbatas sampai pada tingkat 

pertemuan tatap muka saja, melainkan diwujudkan dalam bentuk saling bekerja 

sama dan membantu dilapangan dalam memecahkan masalah yang dihadapi.   

Pendekatan di atas dalam pelaksanaannya terdapat dua sifat yakni, bersifat 

reaktif artinya pendekatan yang pasif hanya melihat dan beranjak dari sudut 

permasalahan yang tumbuh dan terjadi seketika itu. Sedangkan bersifat proaktif 

yaitu pelaksanaan dakwah yang sifatnya akomodatif dan kooperatif karena 

melibatkan potensi dan sumber dari berbagai dimensi kekuatan, baik tenaga, 

pikiran, maupun material.34  

                                                 
31Khatib Pahlawan Kayo, Manajemen Dakwah Dari Dakwah Konvensional Menuju 

Dakwah Profesional, (Jakarta : Amzah, 2007), hal. 54 
32 Khatib Pahlawan Kayo, Manajemen Dakwah Dari Dakwah..., hal. 55 
33 Khatib Pahlawan Kayo, Manajemen Dakwah Dari Dakwah..., hal. 55 
34 Khatib Pahlawan Kayo, Manajemen Dakwah Dari Dakwah..., hal. 55 



Di dalam praktiknya, pendekatan di atas sesungguhnya berkaitan antara 

satu sama lainnya. Gerakan dakwah untuk mengatasi masalah sosial, tidaklah 

cukup hanya pemberian nasihat atau pertemuan tatap muka saja. Akan tetapi perlu 

diwujudkan dalam bentuk kerjasama, maka bentuk partisipatif tindakan 

konkritnya perlu menggerakkan berbagai macam buntuk aktivitas atau amal nyata 

untuk memenuhi kebutuhan sosial kemanusiaan yang memadai. Berbagai bidang 

kehidupan dalam bentuk amal nyata inilah baik pendidikan, sosial, ekonomi, 

peribadatan, perkawinan dalam rangka kegiatan kristenisasi.  

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian dan Bahan Sumber 

Penelitian ini menggunakan metode historis, yaitu mencari, menemukan, 

mengumpulkan, sumber-sumber dan mengujinya sehingga mendapatkan fakta 

sejarah yang otentik yang dapat dipercaya. Langkah-langkah yang ditempuh 

dalam metode penelitian sejarah meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan 

penulisan sejarah (historiografi).35 Sumber yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu sumber tulisan dan sumber lisan. Sumber tulisan berupa laporan, arsip, 

manuskrip, surat kabar, majalah, dan buku-buku ilmiah yang terkait dengan 

kegiatan yang dilakukan penulis yakni dengan melakukan studi perpustakaan. 

Sumber tertulis berupa dokumen seperti arsip laporan perjalanan 

peninjauan Pasaman Barat 1975 tentang arsip pemerintah tentang masalah rumah 

sakit Baptis di Bukittinggi 10 Juni 1975, 1969-1980-an. Arsip Surat Keputusan 

                                                 
35 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, (Jakarta : UI Press), hal. 35 



izin mendirikan Rumah Sakit Baptis 1969, arsip Rumah Sakit Baptis 1969-1970-

an, arsip tentang pengaruh asing (kristenisasi) di Sumatera Barat 1969, arsip 

kegiatan kristenisasi Pasaman 1989, manuskrip riwayat hidup H. M. Yunus 

Tuanku Sasak,  arsip tuntutan jaksa dalam perkara pidana no 135/74 tgl 15 Mei 

1975 atas nama rustam efendi tentang pelecehan terhadap agama Kristen dan 

terbitan lokal 1970 an-1990-an, arsip pemerintah Kabupaten Pasaman tentang 

transmigrasi, Sumber-sumber ini antara lain didapatkan dari koleksi pribadi 

pelaku sejarah itu sendiri, Islamic Center Kota Padang/Dewan Dakwah di kota 

Padang, badan arsip dan perpustakaan Sumatera Barat.   

Sumber tertulis yang berkaitan denga buku-buku ilmiah, didapatkan 

melalui studi perpustakaan, Perpustakaan Nasional Jakarta, Lembaga Dewan 

Dakwah Islamiyah Indonesia Jakarta, Islamic Center kota Padang, Kantor Yarsi 

Padang, Kantor Yarsi Bukittinggi, Perpustakaan Universitas Andalas, 

Perpustakaan FISIP Universitas Andalas, Perpustakaan IAIN Imam Bonjol 

Padang, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, koleksi personal dari pelaku 

sejarah dan lain sebagai sepertinya.   

Selanjutnya untuk melengkapi kekurangan data yang tidak tercatat pada 

sumber tertulis digunakan sumber lisan. Wawancara ditujukan kepada pelaku 

sejarah. Dalam wawancara materi yang menjadi keterkaitan dengan penelitian 

berupa seputar Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, hingga terbentuknya 

perwakilan di berbagai provinsi khususnya Sumatera Barat dan ditingkat 

Kabupaten khususnya Pasaman. Kemudian dakwah perjuangan Dewan Dakwah di 



tengah kehidupan umat dalam berbagai aspek kehidupan, serta para tokoh yang 

terlibat di dalamnya da lain sebagainya.  

Data-data yang telah diperoleh dikritik dan dianalisis untuk memastikan 

otentitas/keaslian dan keutuhan/integritas sumber dan menentukan kesahihan 

(kredibilitas) sumber,36 sehingga mendapatkan fakta sejarah. Data yang dianalisis 

menggunakan analisis prosesual sebagai esensi uraian historis.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

PERKEMBANGAN KRISTENISASI DI PASAMAN 

A. Kilas Wilayah Penelitian   

Berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 2003 tentang pembentukan 

kabupaten baru di Provinsi Sumatera Barat, sejak tahun 2003 Kabupaten Pasaman 

dimekarkan menjadi dua wilayah administratif. Wilayah itu terdiri dari Kabupaten 

Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman. Kabupaten Pasaman sebagai wilayah 

induk dengan ibu kota tetap berada di Lubuk Sikaping, sedangkan Pasaman Barat 

berpusat di Simpang Empat.37 Wilayah yang dimaksud dalam kajian penulis 

adalah Kabupaten Pasaman dalam wilayah administratif sebelum pemekaran. 

Wilayah penelitian penulis yakni Kecamatan Pasaman sebagai wilayah 

administratif Kabupaten Pasaman sebelum pemekaran.  

Kabupaten Pasaman sebagai wilayah dataran pedalaman menunjukkan 

bentangan alam yang luas. Dilalui perbukitan dan pegunungan disertai lereng-

lereng yang terjal menampakkan geografis Pasaman adalah wilayah dalam sektor 

                                                 
36 Irhas Shamad, Metode Penelitian Sejarah, (Padang  : IAIN-IB Press), hal. 93 
37 Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Pasaman Dalam Angka Tahun 2009, 

(Padang : Biro Pusat Statistik, 2009), hal. 25 



perkebunan dan pertanian. letak geografis pun dengan ketinggian yang rendah dari 

permukaan air laut, sehingga memiliki suhu yang cukup panas. Keadaan ini 

mendukung dan cocok sekali untuk peningkatan mata pencaharian itu. Keluasan 

rimba Panti yang dimiliki memberikan kesejukan dan kenyamanan pula jika 

menelusuri jalan-jalan setapak di Pasaman. Tepian jalan berhamparan pula padi 

sawah yang sangat luas sebagai bagian mata pencaharian masyarakat petani.  

Keadaan di atas memberikan gambaran kecil untuk kondisi geografis di 

Kabupaten Pasaman. Kabupaten Pasaman dengan sumber daya alam yang sangat 

bagus untuk dikembangkan baik dalam pertanian/perkebunan maupun perikanan. 

Terlihat sejak masa kolonial sudah banyak dibuka perkebunan kelapa sawit milik 

pemerintah khususnya di daerah Ophir Kecamatan Pasaman. Selain itu, 

Kabupaten Pasaman juga mempunyai sumber daya laut dengan bandar 

pelabuhannya, yang secara ekonomis dapat menambah devisa bagi daerahnya. Hal 

ini dapat memberikan pengembangan perikanan maupun untuk pengembangan 

objek wisata. Potensi sumber daya alam yang bagus didukung pula dengan luas 

areal yang dimilikinya.  

Wilayah ini juga cukup sulit untuk dicapai sarana dan prasarana karena 

letaknya memang agak terisolir pada tahun 1960 sampai 1970-an.38 Keadaan ini 

menunjukkan bahwa wilayah Pasaman kurang berkembang. Apabila berangkat 

dari Padang menuju daerah ini tidak dapat ditempuh dalam sehari semalam saja, 

karena kondisi perhubungan sangat rendah. Di tambah kondisi jalan yang banyak 

                                                 
38 Muchlis Muktar, Dampak Perekonomian Inti Rakyat Kelapa Sawit Ophir Terhadap 

Pengembangan Wilayah Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, (Padang : Universitas Andalas, 

1987), hal 1 



lumpur dan berlobang-lobang ataupun pohon kayu yang tumbang membelintang 

ke tengah jalan, mengakibatkan lamanya skedul perjalanan di luar dugaan.39 

Meskipun demikian potensi sumber daya alam yang dimiliki cukup baik 

sebagaimana yang telah digambarkan di atas, sangat memungkinkan untuk 

mendatangkan kemajuan. Menurut Richardson sebagaimana yang dikutip oleh 

Muchlis Muktar, daerah ini tergolong miskin dan merupakan daerah harapan.40 

Artinya sebagai daerah terisolir yang sulit dimasuki sarana dan prasarana, namun 

mempunyai harapan untuk kemajuan karena ketersediaan potensi sumber daya 

alam yang bagus.  

Potensi alam yang luas dan subur itu diringi dengan jumlah penduduk 

yang dimiliki masih relatif kecil pada masa itu. Wilayah yang luas dengan 

penduduk yang kecil mengakibatkan rendahnya tenaga kerja. Sebagai akibatnya 

banyak lahan tidur yang tidak dapat atau sulit untuk digarap. Hal ini berdampak 

Pasaman sebagai daerah penempatan transmigran. Terlihat dalam tabel berikut 

jumlah penduduk yang menempati Kabupaten Pasaman dengan ketersediaan luas 

wilayah yang dimiliki. 

 Tabel 1 

 Jumlah Penduduk di Setiap Kecamatan Kabupaten Pasaman Berdasarkan 

Sensus Penduduk Tahun 1961-1971 

 

Kecamatan Luas Km² 
Jumlah Penduduk Kepadatan 

rata-rata 1961 1971 

Bonjol 601,7 27.791 33.445 48 

Lubuk Sikaping 2.354,3 21.220 24.583 59 

Rao Mapat 

Tunggul 
2.240,8 38.666 58.108 20 

                                                 
39Syahnurli Saad, “ Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di Pasaman Barat,” Harian Haluan, No. 

260 tahun ke XXXII, Rabu 23 September 1981    
40 H.W Richardson, Regional and Urban Economic, dalam Muchlis Muktar, Dampak 

Perekonomian Inti Kelapa Sawit Ophir..., hal. 1 



Talamau 742,0 37.356 43.592 50 

Pasaman 1.537,9 35.811 53.246 26 

Lembah 

Melintang 
1.154,0 27.858 35.128 26 

Sungai Beremas 1.235,6 21.730 25.738 18 

Jumlah 7.866,3 210.432 273.830 28 

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Pasaman melalui Sensus Penduduk tahun 

1961 dan 1971 

 

Tabel di atas menunjukkan luas wilayah dengan jumlah penduduk di setiap 

kecamatan Kabupaten Pasaman. Menunjukkan rata-rata memiliki penduduk yang 

masih jarang jika dibandingkan kondisi penduduk di Pulau Jawa. Meskipun 

mengalami peningkatan dalam kurun waktu 10 tahun, namun belum memenuhi 

kepadatan yang cukup tinggi jika dilihat ketersediaan luas wilayah kecamatan 

tersebut.41 Keadaan ini menunjukkan Kabupaten Pasaman secara umum dan 

Kecamatan Pasaman khususnya dengan penduduk itu terlihat masih mempunyai 

lahan yang cukup tersedia untuk dapat diolah yang akan memberikan investasi 

bagi pembangunan daerahnya.   

Tabel 2 

Jumlah Penduduk di Kecamatan Pasaman Tahun 1976-1980 

 

Tahun 
Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 
Kepadatan Penduduk Rata-rata (Km²) 

1976 65.898 28 

1977 66.074 28 

1978 67.989 28 

1979 66.960 28 

1980 78.242 33 

                                                 
41 Menurut Dahlizar sebagaimana yang dikutip Direktorat Jenderal Transmigrasi, 

kepadatan rata-rata di setiap kecamatan dalam Kabupaten Pasaman memiliki penduduk yang 

jarang dan masih belum memiliki persyaratan untuk berkembang dengan kekuatan sendiri. 

Sedangkan ukuran yang agak lazim dipakai sebagai syarat yang dituntut pembanguan minimal 75 

orang setiap km². Lihat Direktorat Jenderal Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, “ Kebijaksanaan dan pelaksanaan transmigrasi yang disajikan pada widyakarya 

nasional migrasi dan pembangunan regional,” Jakarta, 3-5 Desember 1979 dalam Dahlizar Hasrul, 

Urbanisasi di Sumatera Barat, (Padang : Universitas Andalas, 1984), hal. 24 

 



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Pasaman Dalam Angka 

Tahun 1980, (Padang : Biro Pusat Statistik, 1980), hal. 80 

 

Berdasarkan tabel 1 dan 2 terlihat jumlah penduduk di Kecamatan 

Pasaman. Periode tahun 1960-an hingga 1980-an jumlah penduduk mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun yang relatif kecil. Dalam kurun waktu itu terjadi 

pula penurunan jumlah penduduk pada tahun 1979. Kondisi ini bisa jadi 

disebabkan terbentuknya wilayah defenitif tingkat kecamatan ataupun pemekaran 

wilayah.  

Jumlah penduduk di atas termasuk warga transmigran yang didatangkan ke 

daerah Pasaman. Berdasarkan jumlah jiwa warga transmigran pada tabel 3 di 

bawah  ini, memberikan gambaran hampir 10 % warga transmigran dari jumlah 

penduduk keseluruhan di Kecamatan Pasaman telah bermukim di Kecamatan 

Pasaman jika dilihat dari jumlah penduduk pada tabel 2. Kehadiran warga ini 

tentunya memberikan peningkatan angka jumlah penduduk di Kecamatan 

Pasaman.  

B. Transmigrasi di Pasaman 

Penempatan transmigran memang menyebar di setiap kecamatan dalam 

Kabupaten Pasaman. Mulai tahun 1950 hingga dekade tahun 1980-an beberapa 

daerah yang paling banyak ditempati adalah Kecamatan Pasaman. Di antaranya 

Desa Padang Lawas, Koto Baru, Kapar, Lepau Tempurung, Tongar, Ophir, Kinali. 

Termasuk Desa Baru dalam Kecamatan Sungai Beremas. Namun di setiap 

kecamatan di Kabupaten Pasaman tidak tertutup telah menyebar dan ditempati 

oleh warga pendatang dari luar Pulau Sumatera Barat. Berikut tabel daerah-daerah 



penempatan warga transmigran dengan jumlah penduduknya di kabupaten daerah 

Tingkat II Pasaman. 

Tabel 3 

Jumlah Penempatan Kepala Keluarga di Kabupaten Tingkat II Pasaman 

Proyek Transmigrasi Berdasarkan Sensus Tahun 1980 

 

Daerah Asalnya 
Daerah Penempatan 

Transmigrasi  

Jumlah 

Kepala Keluarga Jiwa 

Jawa Barat  Desa Baru  

Kinali 
63 

144 

285 

476 

DKI. Jakarta  Kinali 150 406 

Jawa Tengah Koto Baru  

Padang Lawas 

Desa Baru  

Kinali 

Lepau Tempurung 

Koto Rajo 

112 

45 

27 

333 

404 

45 

406 

146 

115 

1890 

1664 

122 

Jogyakarta Koto Baru  

Desa Baru  

Kinali  

Koto Rajo 

78 

42 

180 

61 

252 

143 

686 

141 

Jawa Timur Koto Baru  

Padang Lawas 

Desa Baru  

Kinali 

177 

61 

26 

133 

702 

262 

146 

701 

Suriname Tongar 293 1012 

Lokal Desa Baru  44 127 

Jumlah 2.418 9.682 

Sumber : Kantor Direktorat Jenderal Transmigrasi Kabupaten Pasaman  

 

Kemudian dilihat penduduk agama non Islam, jika dianalisa berdasarkan 

proyek transmigrasi yang didatangkan dari luar Sumatera sesuai dengan tabel 3 di 

atas, yang penempatan terbanyak adalah di Kecamatan Pasaman. Ternyata 

penduduk agama non Islam lebih banyak terdapat di daerah Kecamatan Pasaman, 

kemudian diikuti dengan Kecamatan Rao Mapat Tunggul. Di samping proyek 

transmigrasi pemerintah itu, tentunya ini terkait pula dengan letak geografis 

Pasaman sebagai perbatasan budaya Mandailing dan Melayu yang memungkinkan 



untuk terjadinya migran dan pembauran agama. Akibatnya tidak hanya terbatas di 

Kecamatan Pasaman saja, penduduk penganut agama non Islam telah menyebar 

diberbagai kecamatan di Kabupaten Pasaman. Tabel berikut memperlihatkan 

Kabupaten Pasaman memiliki penduduk agama non Islam.  

Tabel 4 

Jumlah Penduduk Menurut Golongan Agama di Setiap Kecamatan Oktober 

Tahun 1980 

 

Kecamatan 

Agama 

Jumlah 
Islam Katolik 

Kristen 

Lainnya 
Hindu Budha 

Sungai 

Beremas 
33.329 8 4 - 8 33.349 

Lembah 

Melintang 
43.991 2 18 - - 56.011 

Pasaman 76.580 1.264 443 1 5 78.266 

Bonjol 39.656 10 36 - - 39.702 

Lubuk 

Sikaping 
30.702 24 98 4 4 30.872 

Talamau 42.843 8 7 - - 42.858 

Rao Mapat 

Tunggul 
88.298 169 614 - - 89.081 

Jumlah       

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Pasaman Dalam Angka 

Tahun 1980, (Padang : Biro Pusat Statistik, 1980), hal. 95 

 

Berdasarkan data jumlah penduduk yang telah ditunjukkan pada tabel 4, 

Kecamatan Pasaman memiliki angka jumlah penduduk agama non Islam yang 

paling tinggi. Kondisi ini diiringi pula dengan kehadiran sarana peribadatan non 

Islam yang ada. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka kebutuhan akan semakin 

meningkat terutama untuk pemenuhan kebutuhan rohani. 

Tabel 5 

Tempat Ibadah Menurut Agama di Kabupaten Pasaman Akhir Tahun 1970 

 

Kecamata

n 

Tempat Peribadatan 

Islam Katolik Protestan 
Budh

a 

Masjid Musho Langg Gereja Kopel Gereja Kopel Kuil 



la ar 

Sungai 

Beremas 
53 18 15 - - - - - 

Lembah 

Melintang 
76 25 79 - - - - - 

Pasaman 63 3 143 1 1 - - - 

Bonjol 50 8 140 - - - - - 

Lubuk 

Sikaping 
28 4 87 - - - - - 

Talamau 83 53 69 - - - - - 

Rao 

Mapat 

Tunggul 

143 33 89 - 1 1 - - 

1980 

1979 

1978 

1977 

496 144 622 1 2 1 - - 

496 144 622 1 2 1 - - 

496 144 622 1 2 1 - - 

495 138 621 1 2 1 - - 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Pasaman Dalam Angka 

Tahun 1980, (Padang : Biro Pusat Statistik, 1980), hal. 102 

 

Tabel 5 di atas menunjukkan, tempat peribadatan berupa gereja dan 

kopel42 terdapat di Kecamatan Pasaman dan Kecamatan Rao Mapat Tunggul. 

Mulai akhir tahun 1970-an hingga dekade tahun 1980 jumlah tempat peribadatan 

tidak mengalami peningkatan, dengan jumlah masing-masing 2 buah. Akan tetapi 

mulai sekitar awal tahun 1980 tempat peribadatan itu mengalami peningkatan. 

Terlihat tabel 6 di bawah ini menunjukkan di Kecamatan Pasaman tempat 

peribadatan itu meningkat menjadi 5 buah. 1 buah di Nagari Air Gadang dan 2 di 

Simpang Tiga, dan 2 di Nagari Kinali sehingga berjumlah menjadi 5 buah di 

Kecamatan Pasaman. Mulai awal tahun 1980 hingga sekitar akhir dekade tahun 

1990-an telah mengalami peningkatan. Di antaranya terdapat 3 gereja di Ophir, 2 

                                                 
42 Kopel yaitu rumah sederhana yang dapat dihuni oleh sejumlah keluarga kecil. Lihat 

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, (Jakarta 

: Balai Bahasa, 2005). Kopel digunakan tempat peribadatan bagi agama Kristen yang ukurannya 

lebih kecil dari gereja.   



buah gereja di Sidodadi, 3 di Sumber Agung, 1 buah di Mahakarya, 1 buah di 

Wonosari, dan masih banyak tersebar di daerah-daerah lainnya.43 

Tabel 6 

Jumlah Tempat Ibadah di Setiap Nagari Kecamatan Pasaman Akhir Tahun 

1980 

 

Nagari 
Banyak Tempat Ibadah 

Jumlah 
Masjid Langgar Gereja Pura Wihara 

Lingkung 

Aur 

13 27 - - - 40 

Aur Kuning 10 26 - - - 36 

Kapar 3 19 - - - 22 

Sasak 7 11 - - - 18 

Katiagan 2 5 - - - 7 

Air Gadang 3 21 1 - - 25 

Kinali 22 51 2 - - 75 

Simpang III 5 24 2 - - 31 

Jumlah  65 184 5 - - 254 

Sumber : Kontor statistik Kabupaten Pasaman melalui sensus penduduk tahun       

1980 

 

Aspek demografis perlu diperhatikan untuk kesuksesan sebuah 

transmigrasi. Harapan untuk mengurangi kepadatan penduduk didukung pula 

dengan kondisi keberadaan lingkungan tempat tujuan. Pemilihan lokasi yang 

dianggap cocok menjadi penentu keberhasilan suatu proyek transmigrasi. Lokasi 

pemilihan pemukiman yang memiliki kondisi alamiah yang baik akan 

menentukan pencapaian sasaran transmigrasi. 

Pasaman salah satu daerah yang mendapat perhatian dalam demografisnya, 

sehingga menjadi tujuan transmigrasi oleh pemerintah pusat. Daerah yang cukup 

baik untuk lokasi pemukiman transmigrasi, di samping mempunyai lokasi 

potensial dan secara alamiah cocok untuk pemukiman baru. Daerah Pasaman yang 

luas, subur dan bertopografi datar, memungkinkan untuk pengembangan dan 
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pembangunan daerah. Meskipun demikian secara umum Pasaman merupakan 

daerah yang sulit untuk dimasuki sarana dan prasarana sehingga hanya dapat 

dilewati melalui jalan laut dan jalan darat di Lubuk Sikaping.44 Kondisi ini 

menunjukkan Pasaman sebagai wilayah pinggiran yang belum terolah dan 

berpotensi untuk mendapatkan pertumbuhan baru. 

Tabel berikut memperlihatkan luasnya kabupaten Pasaman dibandingkan 

dengan kabupaten lainnya. Berdasarkan yang telah dipaparkan sebelumnya 

bahwa, parameter yang digunakan H.G Heyting dalam melaksanakan pemindahan 

penduduk salah satunya adalah mencari daerah yang luas. Jika dianalisa 

berdasarkan luas wilayah dibeberapa kabupaten, ternyata Pasaman menjadi salah 

satu untuk dipilihnya sebagai wilayah pemukiman transmigrasi. 

Tabel 13 

Perbandingan Luas Kabupaten Pasaman  Tahun 1970 

Kabupaten Luas (Km²) 

Pasaman 

Agam 

50 Kota 

Padang Pariaman 

Solok 

Pessel 

Tanah Datar 

Sawah Lunto 

9. 549,74 

2.232,30 

3. 354,40 

8.125,20 

7.119,30 

5.700,60 

1.336,00 

6.371,10 

Jumlah 43.788,64 

Sumber :  Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Sensus Penduduk    

Provinsi Sumatera Barat 1970 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat Kabupaten Pasaman mempunyai wilayah 

yang paling luas dibandingkan beberapa kabupaten lainnya yang ada di Sumatera 

Barat. Luasnya wilayah Pasaman juga didukung oleh topografis Pasaman yang 
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baik untuk pembukaan lahan pertanian dan pertumbuhan ekonomi. Terlihat dalam 

sejarah, berbagai perkebunan sudah banyak dibuka di Sumatera dan salah satunya  

perkebunan kelapa sawit Ophir Pasaman. Hal ini menunjukkan wilayah Pasaman 

memiliki potensi nilai jual yang cukup tinggi. Lahan yang luas dan baik untuk 

dapat diolah. Kondisi ini merupakan peluang yang tepat sebagai daerah tujuan 

pemukiman transmigrasi yang akan membangkitkan potensi ekonomi yang luas di 

luar pulau Jawa khususnya Pasaman.  

Program transmigrasi di Pasaman yang telah dilaksanakan sejak masa 

pemerintahan kolonial hingga berlangsung masa Orde Baru, telah banyak 

menghasilkan desa-desa transmigrasi di Kabupaten Pasaman, seperti Desa Koto 

Baru, Tongar, Padang Lawas, Kinali, Lepau Tempurung termasuk dalam 

Kecamatan Pasaman. Koto Rajo termasuk Kecamatan Rao Mapat Tunggul. 

Sungai Aur dan Parit termasuk Kecamatan Lembah Melintang dan Kecamatan 

Sungai Beremas. Porilantiangun dan Bukit Melintang termasuk Kecamatan 

Lembah Melintang. Sebagaimana yang terlihat pada tabel 14 di bawah ini. 

Tabel 14 

Unit Penempatan Transmigrasi (UPT) di Kabupaten Pasaman 

 

No 
Unit Pemukiman 

Transmigrasi 
Tahun 

Jumlah Kepala 

Keluarga 
Jumlah Jiwa 

1. UPT Koto Baru  1953-1955 367KK 1.349 jiwa 

2. UPT Desa Baru 1953-1956 237 KK 932 jiwa 

3. UPT Tongar 1954-1955 394 KK 1.488 jiwa 

4. UPT Padang Lawas 1955 71 KK 292 jiwa 

5. UPT Kinali  1962-1976 940 KK 4.365 jiwa 

6. UPT Lepau Tempurung 1965 404 KK 1.664  jiwa 

7. UPT Koto Rajo  1965 106 KK 363 jiwa 

8. UPT Sungai Aur 1987-1988 375 KK 1.958 jiwa 

9. UPT Parit 1986-1987 150 KK 550 jiwa 

10. UPT Porilontiangun 1994-1995 300 KK 1.401 jiwa 

11. UPT Bukit Malintang  1995-1997 200KK 766 jiwa 

12. Jumlah  3.544 KK 15.128 jiwa 



Sumber : Pemda Sumbar, Pusat Informasi Bisnis Daerah Transmigrasi, Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat, Padang : 

Biro Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2007 

 

Berdasarkan tabel 14 di atas, secara umum program transmigrasi telah 

dimulai sejak era tahun 1950-an. Kecamatan Pasaman telah menerima 

transmigrasi sejak tahun 1953. Setiap desa penempatan transmigran terlihat yang 

paling banyak adalah di Kecamatan Pasaman. Pertama kali di Desa Koto Baru 

Nagari Simpang III Kecamatan Pasaman dengan jumlah 367 Kepala Keluarga 

tahun 1953. Satu tahun kemudian 1954 jumlah transmigran meningkat dan 

ditempatkan di Desa Tongar. Kemudian diikuti tahun berikutnya 1955, di Desa 

Padang Lawas 71 KK.45 Tahun 1962 jumlah transmigran yang lebih besar 

ditempatkan di Nagari Kinali Desa Alamanda sebanyak 940 Kepala Keluarga. 

Kemudian diikuti daerah-daerah yang berdekatan di Nagari Kinali, seperti Desa  

Bangun Rejo dan Sidodadi tahun 1964, dan Desa Koto Gadang Jaya tahun 1970.46 

Daerah Kinali lainnya yakni Lepau Tempurung dengan jumlah 404 Kepala 

Keluarga tahun 1965. Kemudian Desa Sumber Agung dan Wonosari tahun 

1965.47  

Sesuai perjalanan waktu, penempatan transmigran telah menyebar hampir 

merata terdapat di setiap kecamatan Kabupaten Pasaman. Penempatan 

transmigran sudah meluas ke berbagai desa dan mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Untuk masa yang akan datang beberapa wilayah yang memiliki 
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 Pemda Sumbar, Pusat Informasi Bisnis Daerah Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat, (Padang : Biro Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2007), 

hal. 38 
46 Direkap Berdasakan Tabel 3, Wawancara dengan Jasman11 Agustus 2011, Bangun 

Rejo, Kecamatan Kinali 
47 Wawancara dengan Sanori, 8 Agustus 2011, di Wonosari Kinali 



peluang sangat besar untuk penempatan transmigran yaitu Tamiang Ampalu 1.250 

ha, Kampung nan Tigo 800 ha, Air Barunding 1000 ha, dan Kampung Pinang 

1.500 ha.48 

Kedatangan warga transmigran tersebut di Pasaman telah diatur 

berdasarkan penyerahan atas hak tanah oleh Pemerintah Daerah. Tanah diberikan 

berdasarkan penyerahan hak tanah oleh ninik mamak negeri yang bersangkutan 

kepada Pemerintah Daerah. Penyerahan tanah diterima oleh ketua Dewan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman yang saat itu dijabat oleh Sjahbuddin 

Latif Dt. Sibungsu. Warga transmigran yang berasal dari Pulau Jawa diterima dan 

diberikan tanah oleh penduduk Pasaman sebagai saudara dalam sesuku. Mereka 

ditempatkan di atas tanah ulayat penduduk Pasaman. Akan tetapi penyerahan 

tanah ulayat harus memenuhi persyaratan dari tokoh masyarakat setempat, yaitu 

a. Penyerahan tanah untuk warga transmigran. 

b. Warga transmigran tersebut menjadi kemenakan dalam hubungan adat-

istiadat. Artinya mengikuti adat istiadat setempat, yakni adat Minangkabau 

yang bersendi syara’ agama Islam. 

c. Warga transmigran yang datang dari Pulau Jawa masuk dalam lingkungan 

adat Istiadat dan pemerintahan kenagarian di mana mereka berdiam. Artinya 

mereka mesti menyesuaikan dengan lingkungan penduduk setempat. Berat 

sama dipikul ringan sama dijinjing, dimana langit dipijak disitu langit di 

junjung.49  
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Persyaratan tersebut dapat diterima dan diikuti oleh penduduk transmigran. 

Terlihat sejak periode tahun 1950 sampai akhir tahun 1980-an mereka dapat 

bermukim dan telah melakukan berbagai aktivitas guna memenuhi kebutuhan 

hidup. Lahan yang pada awalnya semak belukar telah dapat dibuka untuk 

pemukiman baru. Berbagai kegiatan antara warga transmigran dengan penduduk 

asli dapat berlangsung secara baik. Penduduk asli yang melakukan perhelatan 

dengan adat dan budaya setempat dapat berbaur dan diikuti orang Jawa. Meskipun 

orang Jawa juga terkadang membawa adat dan budayanya di lingkungan baru itu, 

namun kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar.50  

Warga transmigran yang didatangkan dari luar Pulau Jawa adalah mereka 

yang ikut dalam program transmigrasi pemerintah. Mereka didatangkan dengan 

biaya pelaksanaan yang ditanggung oleh pemerintah yang disebut sebagai 

transmigrasi umum. Hal ini terlihat pemerintah mengeluarkan peraturan tentang 

penyelenggaraan transmigrasi itu. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1973 pasal 

28 tentang hak dan kewajiban transmigrasi. Sebagaimana yang telah dipaparkan 

sebelumnya warga transmigran berhak memperoleh tanah yang telah ditetapkan. 

Dalam pasal 32 ditetapkan bahwa setiap kepala keluarga transmigrasi ini berhak 

memperoleh 1 rumah dan berhak menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang 

disediakan pemerintah. Sedangkan dalam pasal 33 warga transmigran berhak 

medapat jaminan kesehatan, pendidikan, jaminan hidup berupa pangan.51 
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50 Wawancara dengan Yanto Dalang, 3 Desember 2011, di Simpang III 
51 Direktorat Jenderal Transmigrasi Direktorat Pelaksanaan Pemindahan Transmigrasi, 

Peraturan Pemerintah RI No.42 tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi. 



Kehidupan masih dapat dikatakan sulit, meskipun mereka sudah 

mendapatkan bantuan bahan pangan. Baik penyediaan sarana kesehatan, 

pendidikan maupun kebutuhan pangan. Untuk memenuhi keperluan sehari-hari 

mereka harus mencari sendiri. Mereka bekerja sebagai buruh tani di desa-desa 

penduduk asli ataupun mengumpulkan kayu dihutan dan kemudian hasil 

penjualan kayu itu ditukarkan dengan bibit kelapa. Warga transmigran yang 

bekerja pada penduduk asli sering mendapatkan upah yang tidak sesuai. Kesulitan 

hidup yang terjadi pada tahun pertama kedatangan sampai 1965-an, digambarkan 

banyak para transmigran makan ubi kayu. Akibatnya sebagian warga transmigran 

tidak dapat bertahan hidup dan pindah ke negeri asal Jawa.52 

Faktor alam juga mengakibatkan ketidakmampuan warga untuk 

menggarap lahan yang luas. Seperti kayunya yang besar-besar dan daerahnya 

yang sulit untuk dilalui. Sedangkan mata pencahariaan utama penduduk adalah 

petani. Mereka menanam kebun dengan tanaman tahunan seperti karet, cengkeh, 

dan kopi. Penduduk juga banyak menggarap lahan kering dan mereka menanam 

padi ladang, kacang tanah, kacang ijo, cabe, dan untuk tanaman seperti kelapa, 

jengkol, dan kopi. 

Tabel 15 

Luas Tanah yang Tersedia Tahun 1971  

 

Tahun 1971 

  Status Tanah Luas (ha) 

Hutan Belantara 88.000 

Tegalan/ladang 6000 

Sawah 25.000 

Pekarangan 20.000 

Perkebunan 2.000 

Tanah Gundul 8.000 
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Tanah Rawa 11.000 

Jumlah 160.000 

 Sumber : Monografi Kenagarian Kinali 1977  

Tabel  16 

Jenis Tanaman yang Dihasilkan tahun 1971 

 
Tahun 197 

Tanaman Luas (ha) Hasil Produksi (Kg) 

Karet 400 150 

Cengkeh 800 50 

Kopi 200 10 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

Sumber : Monografi Kenagarian Kinali 1977 

Berdasarkan tabel 15 dan 16 di atas menunjukkan luas wilayah dengan 

hasil produksi. Lahan yang tersedia baru dapat menghasilkan tanaman dalam 

jumlah dan hasil produksi yang masih rendah. Tentunya warga transmigran masih 

dalam keadaan kesulitan sejak awal kedatangannya. Kurangnya sarana prasana 

dan kondisi alam yang sulit dihadapi, sehingga akan menyulitkan masyarakat 

transmigran dalam menghadapi lahan yang luas.  

Selanjutnya perpindahan penduduk ke Pasaman tidak hanya berasal dari 

warga transmigrasi itu saja. Yakni penduduk yang didatangkan pada umumnya 

berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Akan tetapi perpindahan 

penduduk ke Pasaman juga terjadi dari daerah tetangganya Sumatera Utara 

(Tapanuli). Perpindahan yang bisa saja diakibatkan oleh alasan daerah perbatasan 

antara Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Gusti Asnan menyebut dalam 

bukunya sebagai perpindahan tradisional.53 Oleh karena itu, Pasaman sebagai 
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daerah pemukiman yang tidak hanya didiami warga transmigran yang berasal dari 

luar Pulau Sumatera, tetapi warga migran yang berasal dari Pulau Sumatera itu 

sendiri.  

 Kedatangan warga pendatang khususnya dari Sumatera Utara (Tapanuli), 

berawal dari munculnya gerakan Paderi pada abad ke 19 di Minangkabau. 

Gerakan menyeru untuk kembali kesyari’at Islam sekaligus melakukan 

penyebaran ajaran Islam ke daerah Tapanuli. Penduduk yang dapat diislamkan 

dibawa ke Pasaman dan diserahi tanah untuk digarap.54 Para migran ini dibawa 

oleh para pejuang paderi sebagai tawanan perang, yang pada gilirannya banyak di 

antara mereka diperlakukan sebagai budak dan dipekerjakan untuk menggarap 

sawah, ladang, dan kebun.55  

Kedatangan warga transmigran juga tidak terlepas dari permintaan Bupati 

Pasaman Basyrah Lubis kepada Bupati Kabupaten Tapanuli tahun 1950. Bupati 

Kabupaten Tapanuli memenuhi permintaan Basyrah Lubis untuk mendatangkan 

warga Tapanuli yang berasal dari keluarga Mandailing.56 Kedatangan ini 

memberikan kesempatan menemui karib kerabat yang telah berada di Pasaman. 

Warga Tapanuli datang dan bermukim mendapat tempat penyediaan dari karib 
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kerabat. Pada gilirannya mereka berdikari dan memberikan produktivitas 

membuka lahan baru sehingga dapat berdomisili menjadi penduduk Pasaman. 

Dibukanya perusahaan-perusahaan milik pemerintah ataupun swasta juga 

telah memungkinkan perpindahan penduduk untuk bekerja sebagai kuli kontrak. 

Sejak masa pemerintahan kolonial di Sumatera Barat umumnya dan Pasaman 

khususnya telah berkembang beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit. 

Seperti N. V Sumatera Thee Mij, N. V Tapanuli, N.V Talamau, N.V Cultuur 

Syndicaat Ophir, dan N.V Cultuur Syndicaat.57 Hal ini menarik bagi kaum 

pemilik modal untuk menanamkan usahanya, sehingga diperkirakan Pasaman 

menjadi tumpuan perekonomian dan kawasan berbagai macam komoditas 

perkebunan. Untuk kelancaran usaha itu didatangkanlah tenaga kerja dalam 

jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, peluang ini banyak mendapat 

kesempatan selain dari Sumatera juga banyak didatangkan dari luar Sumatera 

terutama daerah Jawa.58 

    Perkembangan ini didukung oleh kondisi geografis Pasaman. Baik 

Pasaman sebagai daerah perbatasan budaya melayu dengan budaya Mandailing, 

maupun Pasaman dengan potensi geografisnya memiliki sumber daya alam yang 
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baik. Seperti terdapat pelabuhan-pelabuhan kecil yakni pelabuhan Sasak dan Air 

Bangis sebagai sarana penunjang proses distribusi.59 Kondisi ini memungkinkan 

untuk terjadinya perpindahan penduduk ke Pasaman. Pada gilirannya telah 

memberikan warna tersendiri dalam kehidupan sosial masyarakat Pasaman. 

Pasaman dihuni oleh masyarakat multi etnis, Minangkabau, Jawa, Batak, dan 

Nias. Keberagaman ini bisa saja memberikan perubahan-perubahan struktur dalam 

sosial kemasyarakatan Pasaman. Baik perubahan yang berdampak positif yang 

menimbulkan integritas/penyatuan, maupun perubahan kearah negatif yang 

menimbulkan konflik/perpecahan. 

C. Kristenisasi di Pasaman  

Pemerintah memberikan peraturan kepada warga transmigran sebelum 

diberangkatkan ke daerah tujuan pemukiman transmigrasi. Di antaranya warga 

transmigran mesti mengikuti pelatihan dari pemerintah sebagai persiapan mental, 

tenaga, dan spritual.60 Perlunya persiapan mental dan tenaga karena warga 

transmigran akan dihadapi dengan lokasi pemukiman yang berhutan rimba. 

Sedangkan persiapan spritual, warga transmigran akan menempati lingkungan 

masyarakat budaya minang, sehingga pemerintah menetapkan warga transmigran 

adalah beragama Islam.61  

Kondisi di atas memberikan gambaran yang akan terbentuknya hubungan 

sosial kemasyarakatan antara penduduk asli dengan pendatang. Warga 
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transmigran dapat diterima dan ditempati oleh penduduk pribumi yang telah 

memenuhi persyaratan untuk sebuah transmigrasi itu. Mereka dapat hidup secara 

baik dan harmonis. Terlihat ketika berlangsung kegiatan keagamaan, didatangkan 

guru-guru agama Islam, semua warga baik penduduk asli maupun pendatang 

dapat mengikuti kegiatan keagamaan itu dengan baik.62  

Konon awalnya semua warga transmigran yang diberangkatkan 

beridentitas agama Islam. Sesampai di daerah tujuan terlihat sejumlah warga 

masyarakat Pasaman yang menganut agama Kristen.63 Kedatangan warga yang 

menganut agama ini tidak diketahui secara jelas. Akan tetapi daerah pemukiman 

transmigran yang didiami orang Jawa itu terdapat dua penganut agama. Islam 

adalah sebagai agama mayoritas, sedangkan Kristen terdapat beberapa kepala 

keluarga yang berasal dari Jawa.64  

Keberadaan warga penganut agama Kristen di Pasaman sudah berlangsung 

sejak tahun 1950-an. Hal ini dapat ditemukan di beberapa daerah/nagari 

Kecamatan Pasaman, yang dimukimi oleh warga transmigran Jawa. Daerah 

Kecamatan Pasaman itu telah ditemukan sejumlah penganut agama Kristen. 

Seperti Tahun 1957 ditemukan 26 KK Kristen Katolik di Desa Mahakarya Koto 

Baru.65 Tahun 1974 jumlahnya meningkat 90 KK.66  

Di Sumber Agung warga transmigran didatangkan dari Jawa Timur suku 

Madura sejak tahun 1963 dengan jumlah 150 KK. Tahun 1968 ditemukan 15 KK, 
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kemudian meningkat menjadi 140 jiwa tahun 1989.67 Tahun 1965 di Sumber 

Agung, Kinali yang penduduk pribumi 100% beragama Islam, namun setelah 

didatangkan warga transmigran asal Jawa, maka ditemukan satu KK Katolik.68 

Tahun 1974 jumlahnya meningkat menjadi 15 KK,69 kemudian tahun 1989 

jumlahnya lebih besar menjadi 100 jiwa penganut Kristen Katolik.70  

Di Desa Alamanda Kinali didatangkan transmigran asal Jawa Barat 

berjumlah 150 KK dan 149 KK asal Yogyakarta. Tahun 1974 jumlahnya 

meningkat menjadi 17 KK.71 Pada awalnya ditemukan 15 KK kemudian 

meningkat menjadi 140 jiwa tahun 1989.72 Kemudian daerah yang masih 

berdekatan dengan Alamanda yakni Bangun Rejo didatangkan warga transmigran 

yang berasal dari Jawa Timur tahun 1964. 2 KK beragama Kristen Protestan dari 

jumlah keseluruhan 150 KK agama Islam. Desa Tongar warga transmigran datang 

dari Suriname terdapat 7 KK pengikut Protestan.73 Kemudan di Simpang III 

terdapat lebih kurang 40 orang Tapanuli Utara yang beragama Katolik 74 

Berdasarkan data di atas warga transmigran menganut agama Kristen 

terdapat di berbagai daerah pemukiman transmigrasi, dan terlihat dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan. Peningkatan itu dipengaruhi oleh faktor intern dan 
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ektern. Penigkatan intern dipengaruhi oleh faktor kelahiran. Sedangkan ektern 

disebabkan adanya umat non Kristen yang tertarik dengan agama Kristen itu 

sendiri. Seperti Astuti anak dari Kasman melakukan perkawinan dengan pemuda 

yang menganut agama Kristen. Kasman sebagai penganut agama Islam dan kepala 

Desa Bangun Rejo.75 faktor posisi geografis dan program pemerintah juga 

menentukan peningkatan jumlah warga transmigran di daerah ini.  

Peningkatan ini tentunya memberikan kekuatan bagi suatu komunitas yang 

lebih besar. Kekuatan itu terlihat dengan diiringi semakin meningkatnya aktivitas 

warga yang dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan. Aktivitas yang pada 

prinsipnya berujung pada lapangan akidah umat. Artinya Aktivitas dilaksanakan 

dalam rangka penyebaran agama Kristen dalam memenuhi panggilan Yesus 

sebagai kebenaran ajaran agama. Kebenaran ajaran agama disampaikan kepada 

semua golongan masyarakat di Pasaman. Baik terhadap penduduk pribumi 

maupun terhadap penduduk warga transmigran.76 

Terlihat para misionaris bertugas di Indonesia tidak hanya dari dalam 

negeri tetapi juga luar negeri seperti Eropa dan Amerika. Pekerja misi bekerja 

dengan giat dan gencar. Pekerja misi datang dalam jumlah yang besar pada masa 

Orde Baru. Saat pemerintah menganjurkan para eks simpatisan PKI memasuki 

agama yang diakui. Ketika itu mereka berbondong-bondong memilih agama 

Kristen. Dibutuhkanlah bantuan dari luar negeri yang tidak hanya berupa dana 
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tetapi juga bantuan berbentuk tenaga.77 Bantuan dana yang besar itu, misi bisa 

membangun banyak gereja di tempat-tempat strategis.   

Misi menyampaikan ajaran agama Kristen merupakan panggilan yang 

terdapat dalam kitab Injil. Gerakan dakwah ini berdasarkan ajaran yang terdapat 

dalam agama Kristen, seperti Lukas 24: 47-48 “Damai nama-Nya berita tentang 

pertobatan dan pengampunan dosa disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari 

Yerusalem, Kamu adalah saksi dari semuanya ini.” Usaha umat Kristen 

berdasarkan perintah ajaran Injil ini, disebut sebagai kristenisasi. Kristenisasi 

dapat diartikan sebagai usaha gereja, badan pekabaran Injil, atau usaha orang 

Kristen untuk mengkristenkan bangsa-bangsa di dunia. Pengkabaran ini ditujukan 

semua orang, baik yang belum Kristen maupun yang sudah Kristen. Setiap umat 

Kristen yang sehat serta giat akan menjalankan misi suci memperkenalkan Kristus 

dengan perbuatan dan perkataan. Kristenisasi bukan hanya tanggung jawab gereja 

atau badan-badan pekabaran Injil, tetapi juga tanggung jawab setiap individu 

pemeluk agama Kristen. 

Tujuan kristenisasi mencakup tiga hal yaitu pertama conversio gentilium 

merupakan pertobatan orang-orang kafir dan bangsa-bangsa lain. Kedua plantatio 

ecclesiae yakni penananaman/ditanamnya atau diperkembangkannya Gereja. Di 

mana Injil diterima di sana lahirlah Gereja. Ketiga gloria et manifestation gratiae 

divinae yakni kemuliaan dan pernyataan kasih-karunia Ilahi.78 
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Pengkabaran misi Injil menempuh cara-cara tertentu agar dakwah yang 

disampaikan mencapai sasaran. Dakwah Kristen telah terencana dan terprogram 

perlu dilakukan metode yang tepat. Metode yang dilihat dari pola kultur, seperti 

struktur masyarakat individualis (individual structure), kedua struktur masyarakat 

kekeluargaan (family structure), ketiga struktur masyarakat komuniti (community 

structure), Indonesia memiliki pola struktur masyarakat kedua dan ketiga, yaitu 

struktur masyarakat kekeluargaan dan struktur masyarakat komuniti. Kemudian 

metode penyertaan/kehadiran yang meyakinkan (Persuacive Presence), artinya 

kehadiran dengan kepekaan yang tinggi kebenaran Injil secara positif. Metode 

penginjilan jemaat baru, pada metode ini didirikanlah jemaah baru di desa-desa.79 

Langkah di atas ditempuh melalui kegiatan yang dilakukan dengan cara melalui 

sarana-sarana sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya untuk 

memberitakan Injil.  

Kegiatan yang mereka lakukan melalui hubungan sosial yang sehat dan 

produktif. Hubungan itu dijalin melalui berbagai pendekatan di antaranya 

pendekatan yang bersifat missionary artinya pendekatan yang mengajarkan 

berbagai kegiatan menyebarkan warta Injil dengan mengadakan hubungan sosial, 

yang membawa misi tertentu bahwa mereka mengemban tugas suci untuk berbuat 

sesuatu.80 Selanjutnya dengan pendekatan yang bersifat educational bersifat 

mendidik, yakni memberikan pengertian dengan jalan menjelaskan kepada publik 

mengenai apa yang dikerjakan, tujuan, maupun manfaat dari apa yang 
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dikerjakan.81 Pendekatan misi yakni pengiriman para pastor/ tenaga ahli ke 

daerah-daerah terisolir. Menjalin hubungan dengan pendekatan tersebut dapat saja 

dilakukan oleh umat Islam, karena kedua agama tersebut merupakan agama 

samawi, yang berkewajiban untuk sama-sama dikembangkan. 

Kegiatan menyampaikan kebenaran ajaran agama Kristen di Pasaman 

berawal dari izin atas keinginan untuk mendirikan rumah ibadah. Jumlah warga 

penganut agama Kristen yang sudah banyak, merasa perlu untuk mendirikan 

rumah ibadah. Pendirian rumah ibadah melalui izin tokoh masyarakat setempat. 

Namun sikap masyarakat setempat cukup memberikan penolakan hingga 

membawa pertentangan dengan masyarakat pribumi terutama para tokoh 

masyarakat setempat.82  

Saat kondisi tengah terjadinya peristiwa PRRI atau G.30S/PKI, masalah 

ini tidak mendapat tenggapan yang cukup serius. Oleh karena kontrol pemerintah 

daerah dan pihak militer terhadap kaum komunis semakin kuat bahkan hampir 

tidak mendapat ruang gerak.83 Akibatnya penganut komunis khususnya di 

Pasaman merasa aman di bawah perlindungan gereja.84 Bahkan sebagian 

masyarakat merasa takut untuk membuka persoalan ini. Kristenisasi tidak ada 

sama sekali, kalaupun ada itupun sudah mereda dan hanya sebatas wilayah 
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Mahakarya Simpang III saja.85 Nampaknya memberikan alasan sehingga dalam 

kenyataannya gereja dapat berhasil didirikan meskipun belum mendapatkan izin.86  

Beberapa gereja di desa Kecamatan Pasaman yang sudah dapat didirikan 

di antaranya, gereja di Desa Bangun Rejo berdiri tahun 1960-an. Berdiri di atas 

tanah milik warga transmigran penganut agama Kristen yang sudah pindah ke 

Jawa. Ketidakizinan tokoh masyarakat setempat mengakibatkan gereja ditutup, 

namun dipindahkan dan dibangun kembali ke sebelah utara yang jaraknya 

diperkirakan 15 m dari tempat semula.87 Desa Ophir Simpang III pembangunan 

kapel sudah mulai berdiri tahun 1970, dan sekitar periode awal tahun 1990 

diusahakan penambahan gereja namun tokoh masyarakat tidak mengizinkan. 

Akhirnya tanah tersebut dijadikan perkebunan kelapa sawit. Begitu juga desa 

lainnya Mahakarya, Sumber Agung, Wonosari, gereja sudah dapat didirikan sejak 

awal tahun 1970. 

Periode pasca PRRI terjadi krisis ekonomi. Kontrol pihak pemerintah dan 

militer terhadap lalu lintas barang di pusat berdampak ke pelosok desa untuk 

mendapatkan berbagai jenis barang kebutuhan. Situasi ini mengakibatkan harga 

barang kebutuhan melambung tinggi karena kesulitan ekonomi. Pemenuhan 

kebutuhan yang sulit berdampak pada buruknya kesehatan yang rentan diserang 

penyakit. Pada saat ini berkembang penyakit busung lapar, kurap, kusta, namun 

fasilitas kesehatan belum memadai, ditambah biaya pengobatan yang cukup 
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mahal.88 Sebagaimana data yang telah di paparkan penyakit yang banyak 

berjangkit di Pasaman adalah kusta.89  

Kondisi di atas memberikan kesempatan bagi pihak tertentu untuk 

memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan itu. Warga masyarakat penganut 

agama Kristen mampu memberikan pemenuhan kebutuhan para warga 

transmigran dan warga penduduk asli yang dalam kesulitan. Kemampuan mereka 

memberikan yang terbaik didukung oleh bantuan-bantuan yang berasal dari luar 

negeri.90 Memudahkan untuk menghadirkan berbagai sarana dan prasana lain 

yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat. Sarana bantuan pengobatan, bahan 

pangan, sarana kesehatan, dan sebagainya. Tidak hanya usaha mendirikan rumah 

ibadah, mereka melakukan aksi-aksi sosial kepada masyarakat miskin.91  

Bantuan kemanusiaan yang dijalankan oleh pihak Kristen bersamaan 

dengan menunjukkan kemuliaan-kemuliaan ajaran agama Kristen. Agama Kristen 

sebagai ajaran yang suci atas panggilan Yesus wajib disampaikan setiap umat. 

Dorongan ini nampaknya memberikan motivasi yang kuat bagi pengikutnya untuk 

menyampaikannya. Motivasi ini dilakukan secara terang-terangan, namun tidak 

memandang bahwa seseorang telah memeluk agama. Toleransi dan kerukunan 

beragama yang telah ditetapkan Undang-undang sudah tidak terlihat. Jauh 
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sebelumnya peraturan adat istiadat setempat juga telah ditetapkan pemerintah 

daerah dan perangkat adat.92  

Penyebaran agama melalui aksi-aksi sosial didukung oleh bantuan luar 

negeri. Kesempatan ini peluang yang tepat dan berjalan dengan pesat. Berbagai 

perencanaan dengan menghadirkan modal yang didatangkan dari luar negeri. Baik 

finansial untuk memenuhi dalam berbagai hal kebutuhan masyarakat yang 

membutuhkan, maupun mendatangkan orang-orang terlatih untuk menyebarkan 

dakwah ajaran Kristen.93  

Selanjutnya tidak semua warga transmigran yang dapat mencapai 

kesejahteraan hidup di daerah transmigran. Banyak di antara warga transmigran 

yang masih dalam kesulitan bahkan tidak bisa bertahan hidup. Warga itu akhirnya 

meninggalkan lahan dan rumah di daerah transmigrasi. Lahan dan rumah tersebut 

dibeli oleh pastor dan digunakan untuk pembangunan sekolah, balai pengobatan, 

gereja dan rumah pastor.94 Kondisi aktivitas penganut agama Kristen terlihat sejak 

tahun 1960-an dan dapat dilihat dengan banyak aktivitas kehidupan yang mereka 

lakukan.95  

 

a. Pendidikan   

Kesadaran misi Kristen untuk menyebarkan agama melalui lembaga 

pendidikan telah lama mereka lakukan. Mereka telah menerapkannya di berbagai 
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tempat bahkan bersifat international. Mr. Panrose pimpinan Universitas Amerika 

di Beirut menyatakan bahwa pendidikan adalah cara yang paling berharga yang 

telah dipergunakan orang Amerika dalam usaha mereka dalam mengkristenkan  

Syiria dan Libanon. 96 

Keberadaan sarana pendidikan di Pasaman pada tahun pertama kedatangan 

warga transmigran belum memadai bahkan belum ada terutama sekolah tingkat 

dasar. Akan tetapi sekolah inpres milik pemerintah sudah ada sebelumnya. 

Rendahnya ketersediaan sarana ini, dalam perkembangannya lembaga pendidikan 

misi warga Kristen dapat didirikan di atas tanah warga transmigran yang 

menganut agama kristen.  

Di Kecamatan Pasaman pendirian lembaga-lembaga pendidikan khususnya 

lembaga milik swasta misi Kristen telah tersebar di berbagai tempat. Pada 

umumnya lembaga-lembaga pendidikan ini merupakan sekolah pendidikan tingkat 

dasar. Di antaranya terdapat di Sumber Agung tahun 1960, Alamanda 

diperkirakan akhir tahun 1960, Mahakarya tahun 1969, Ophir tahun 1970. 

Alamanda, Sumber Agung dan Mahakarya sekolah ini disebut Sekolah Dasar 

Keluarga Kudus. Orang-orang yang bermukim di daerah ini biasa menyebutnya 

SD KK. Sedangkan di Ophir dinamakan Sekolah Dasar Budi Setia. Sebelum 

sekolah berdiri dan siap pakai secara efektif, pendidikan keluarga kudus telah 

berlangsung di rumah warga penganut agama Kristen, seperti yang terjadi di 

Sumber Agung atau Mahakarya. Ada pula yang memang telah membuat satu 

bangunan yang sangat sederhana yang terdiri 3 lokal, seperti di Ophir Simpang 
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III. Dalam perjalanan waktu, Sekolah Dasar itu sudah dapat dibangun dengan 

lebih sempurna. 

Pembangunan sekolah di samping memenuhi kebutuhan sarana 

pendidikan, juga sebagai wadah memberikan pelajaran dan pemahaman tentang 

agama. Untuk menanamkan pemahaman tentang ajaran-ajaran agama Kristen 

perlu disampaikan kepada generasi anak-anak melalui lembaga pendidikan. 

Peluang yang tepat untuk memberikan pendidikan dalam peningkatan kecerdasan 

anak bangsa sekaligus sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai akidah umat. 

Seperti sebelum memulai pelajaran, murid berdo’a menurut ajaran agama Kristen. 

Akan tetapi bagi murid yang menganut agama Islam, sepulang sekolah orang tua 

murid memberikan pemahaman kembali kepada anaknya. Do’a agama Islam 

diajari pula di rumah.97 Kepada murid telah dikenali dan ditanamkan sejak dini 

cara berdo’a menurut ajaran Kristen sebelum memulai pelajaran. Pada era tahun 

1990 murid mulai berdo’a menurut ajaran agama masing-masing. Begitu juga 

setiap memasuki pelajaran agama, ruangan masing-masing murid yang berbeda 

agama dipisahkan.  

Penerimaan murid yang masuk sekolah tidak memandang etnis ataupun 

agama. Jumlah murid pada era tahun 1970-an di setiap Sekolah Dasar lebih 

banyak yang menganut agama Islam. Dalam perkembangannya sekitar dekade 

tahun 1990 jumlah murid mempunyai perbandingan yang sama antara penganut 

agama Islam dan Kristen. Keterbatasan sumber tidak dapat diungkapkan secara 

lebih pasti mengenai data ini, namun menurut informan perbandingan jumlah 
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murid diperkirakan 80% agama Islam dan 20% penganut agama Kristen. Dalam 

perkembangannya antara umat Kristen dan Islam memiliki jumlah perbandingan 

yang sama.98 Sedangkan tenaga pengajar yang pada awalnya hanya berasal dari 

guru yang menganut agama Kristen, namun dalam perjalanan waktu telah dihadiri 

pengajar yang menganut agama Islam.99  

Gambar 1 

 

Sekolah Dasar Budi Setia berdiri tahun 1970 di Ophir Simpang III 

Sumber : Dokumentasi Nelly Indrayani, 2011 

 

Pada tanggal 3 Februari 1970 pihak Yayasan Prayoga Padang telah 

mendirikan Sekolah Dasar Sugio Pranoto. Sekolah Dasar Kristen Katolik ini 

akhirnya diganti dengan nama Sekolah Dasar Budi Setia pada tanggal 27 

September 1971.100 Pergantian nama ini tidak diketahui penyebabnya secara pasti. 

Akan tetapi bisa saja nama Sugio Pranoto berasal dari etnik Jawa penganut agama 
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Kristen. Sebagian pendapat menyatakan pendirian sekolah ini di atas tanah warga 

transmigrasi Angkatan Darat Jawa yang menganut agama Katolik.101 

 Sekitar akhir tahun 1990 Sekolah Dasar Budi Setia dikepalai oleh 

Sumaryono di bawah pengawasan Yayasan Prayoga Padang oleh Raimondo 

Bergamin SX.102 Keterbatasan sumber tidak dapat mengungkapkan secara lebih 

lebih jelas, tahun 1970 gedung sekolah yang terdiri dari 3 lokal dengan jumlah 

100 murid. 100 murid dengan perbandingan 80% agama Islam dan 20% menganut 

agama Katolik, namun tahun 1990 berjumlah 6 lokal dengan perbandingan jumlah 

murid 50% Islam dan 50% Kristen.103  

Di samping sekolah Keluarga Kudus di atas, di Koto Baru Desa 

Mahakarya sarana pendidikan cabang Yayasan Prayoga Padang juga telah 

didirikan. Sekolah Keluarga Kudus milik Kristen Protestan berdiri pada tahun 

1969 dan diresmikan tahun 1971 di Desa Mahakarya Kampung I.104 Sekolah  itu 

letaknya berbatasan antara kampung I dengan kampung II Mahakarya.105 Sebelum 

mendirikan gedung sekolah, kegiatan pendidikan sudah berlangsung di rumah-

rumah pendeta. Namun peningkatan jumlah penduduk, untuk kebutuhan sarana ini 

perlu ditingkatkan. Seperti yang terlihat bangunan pada gambar 2, sehingga 

sekolah Keluarga Kudus sudah dilengkapi dengan lapangan sepak bola. Semua 

perlengkapan sampai pelatih didanai oleh pihak gereja. Hal ini menjadi suatu 
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ketertarikan bagi generasi muda, karena pelatih yang didatangkan dari luar 

Sumatera. 

Gambar 2 

 

Sekolah Keluarga Kudus Yayasan Prayoga Padang didirikan tahun 1969 

Sumber : Dokumentasi Nelly Indrayani, 2011 

 

Pada Bulan Januari 1975 jumlah murid sebanyak 55 orang dengan guru 

yang tersedia sebanyak 17 orang, dan dipandu di bawah pimpinan Herman 

Sugiyono C. Akhir tahun 1980 jumlahnya meningkat menjadi 350 murid dengan 

pimpinan Suherman yang berasal dari Jawa.106 Sebanyak 80% jumlah siswa 

beragama Islam dan 20% beragama Kristen baik Katolik ataupun Protestan.107 

Sedangkan guru itu didatangkan dari Jawa 100% menganut agama Kristen, di 

antaranya, Ponimin, Parji, Pius, Mindiri, Maryono, Purnomo, Sunarto, Ny. Narto, 

dan Sumardi.108  
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Dalam sistem pembelajaran, sebelum masuk kelas disampaikan do’a 

kerohanian kudus sebagai do’a untuk memulai pelajaran. Seluruh murid sudah 

dapat membaca dengan sendirinya. Pelajaran agama Islam tidak menjadi bahan 

ajar bagi murid-murid. Meskipun demikian di lingkungan keluarga anak-anak 

diberi pemahaman tentang Islam oleh orang tua bagi yang menganut agama Islam. 

Namun orang tua/keluarga menganut agama Islam, oleh karena anak mereka 

mendapatkan pendidikan agama Kristen di sekolah tidak jarang sang anak sudah 

pindah agama. 99% anak-anak tersebut sudah beragama Kristen.109 

Umat Kristen cukup intensif dalam menyampaikan ajaran agama itu. 

Selain mengajar para guru juga giat memberikan pesan-pesan rohani kepada 

murid maupun masyarakat. Sebagian warga tertarik pindah masuk agama Kristen, 

namun sebagian tetap dalam akidah yang semula.  
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Gambar 3 

 

Sekolah Keluarga Kudus Katolik di Sumber Agung didirikan sekitar tahun 1960-

an. Tahun 1984 di nonaktifkan sehingga dialihfungsikan menjadi tempat 

peribadan umat Katolik. 

Sumber : Dokumentasi Nelly Indrayani, 2011  

 

Sekolah Keluarga Kudus di Sumber Agung merupakan sekolah milik 

Kristen Katolik yang berdiri tahun 1960. Sekolah itu merupakan sekolah yang 

pertama kali hadir di Sumber Agung dengan jumlah 150 murid.110 Jumlah angka 

ini tidak diketahui secara pasti, antara jumlah murid yang menganut agama Islam 

dan agama Kristen. Akan tetapi menurut pendapat informan jumlah menganut 

agama Islam lebih besar dari pada jumlah murid yang menganut agama Kristen.111  

Sekolah Keluarga Kudus terdiri dari delapan lokal dan dilengkapi dengan 

masing-masing satu perumahan guru dan rumah pastor. Bangunan ini masih 

terlihat sederhana terbuat dari papan dan beratapkan seng. Corak bangunan pada 

waktu itu relatif cukup bagus jika dibandingkan dengan rumah warga yang masih 
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banyak terbengkalai.112 Akan tetapi kemajuan teknologi membuat jejeran rumah 

warga menjadi corak bangunan ala Eropa pada kondisi reformasi ini. Ukuran 

pintu dengan jendela yang lebar mengalahkan rupa bangunan Sekolah Dasar 

Keluarga Kudus asal bantuan dari luar negeri itu saat ini. Pada tahun 1984 

Sekolah Keluarga Kudus milik Katolik itu dimatikan dan dialihfungsikan menjadi 

tempat ibadah.113 

 

b. Tempat Ibadah 

Berdirinya sebuah tempat ibadah merupakan simbol adanya kehidupan, 

perkembangan, peningkatan kualitas, dan fasilitas keagamaan. Melalui tempat 

ibadah ritual keagamaan dapat dilakukan dengan khidmat. Tempat ibadah sebagai  

kosentrasi kegiatan keagamaan dapat dibangun, dibina, dikembangkan dan 

dikoordinasikan. Oleh karena itu, tempat ibadah akan menjadi simbol 

kebanggaan, kesucian, dan sekaligus mengandung harga diri pada kebanyakan 

jamaah keagamaan. 

Bagi penganut agama yang memperjuangkan berdirinya tempat ibadah, 

merupakan keberhasilan yang akan membawa kepuasan spritual tersendiri. Upaya 

itu merupakan bagian dari ibadah agamanya dan pengabdian terhadap yang Maha 

Kuasa. Secara subjektif pembangunan rumah ibadah ini tentu dapat dinilai positif 

bagi kelompok agama yang mendirikan tempat ibadah. Akan tetapi bagi kelompok 

lain kehadiran tempat ibadah baru yang bukan dibangun dari kelompok agamanya 

sendiri, akan dipandang secara subjektif pula sebagai ancaman eksistensi 
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umatnya. Kehadiran tempat ibadah agama lain di wilayah atau di lingkungan itu, 

pada umumnya tidak akan disenangi. Di sinilah awal lahirnya ketegangan 

keagamaan yang dapat membangun potensi konflik antar umat beragama. 

Perkembangan agama-agama di Indonesia dalam sejarah, telah 

memperlihatkan bahwa tempat ibadah seringkali dijadikan salah satu sasaran 

kekerasan. Menjadi titik rawan terjadinya konflik keagamaan. Pendirian tempat-

tempat ibadah pada kelompok agama minoritas, akan sangat sulit untuk 

memperoleh izin dari kalangan kelompok agama mayoritas. Kelompok agama 

Kristen misalnya, akan memperoleh hambatan atau kesulitan untuk membangun 

gereja di beberapa daerah minoritas Kristen. Demikian juga kelompok agama 

Islam akan mendapat tantangan atau kesulitan untuk membangun masjid di 

beberapa daerah Indonesia yang mayoritas ditempati non Islam.    

Salah satunya terlihat dimasyarakat Pasaman. Sejak awal kedatangan umat 

Kristen kegiatan peribadatan sudah berlangsung di rumah warga itu sendiri. Sejak 

tahun 1965 warga itu sudah membentuk kelompok dan melakukan kegiatan 

peribadatan di rumah Warsi penganut agama Katolik, yang tinggal di daerah 

Sumber Agung. Di rumah ini didatangkan pastor Katolik dari Desa Mahakarya.114 

Selanjutnya semakin bertambahnya kuantitas penduduk, mereka menginginkan 

untuk mendirikan tempat peribadatan di areal tanah yang sudah diwakafkan oleh 

Ninik Mamak. Mereka meminta kepada kepala kantor transmigrasi, seperti yang 

terjadi di Koto Baru untuk dapat memberi izin mendirikan rumah ibadah. 
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Akan tetapi perjanjian dengan alim ulama, ninik mamak, dan pemuka adat 

bahwa warga transmigran dijadikan kemenakan dan mengikuti adat istiadat 

setempat. Perjanjian ini masih kuat dalam ingatan para pemuka adat dan para 

pemuka agama. Bahkan dimasukkan dalam salah satu tujuan pengembangan 

pembangunan sosial budaya Pasaman selanjutnya.115 Perjanjian ini berakhir 

menimbulkan kesenjangan antara tokoh masyarakat dengan warga transmigran 

menganut agama Kristen. Berikut bangunan gereja di Sumber Agung. 

Gambar 4 

 

Gereja Katolik di Sumber Agung 

Sumber : Dokumentasi Nelly Indrayani, 2011 

Gereja di atas berdiri akhir tahun 1960 di Sumber Agung Kinali. Gereja tempat 

peribadatan Katolik ini tidak didiami oleh pendeta dalam sehari-hari, namun 

dikoordiansi oleh Sukardi yang berasal dari Jawa. Upacara kebaktian dilakukan 
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setiap seminggu dan didatangkan pendeta dari Desa Mahakarya Koto Baru.116 

Pendeta yang didatangkan dari Mahakarya berasal dari luar Sumatera, di 

antaranya Mulyadi berasal dari Malang bertugas tahun 1980-1984, Irolian berasal 

dari Manado tahun 1985-1988 dan Hia asal Nias Sumatera Utara tahun 1989-

1995. 

Selanjutnya bangunan gereja di Desa Mahakarya Koto Baru. Gereja 

Keluarga Kudus Katolik didirikan pada tahun 1969. Letaknya berdampingan 

dengan sekolah Keluarga Kudus Mahakarya dengan motif tata ruang berbentuk 

huruf “u”. Di antara sekolah dan gereja terdapat lapangan olah raga bola kaki 

sekaligus digunakan bola voli. Di sebelah selatan dilengkapi dengan rumah pastor. 

Bangunan ini terletak di pinggir jalan dan dekat dengan pusat keramaian 

penduduk kampung I Mahakarya.  

Gambar 5 

 

Gereja  Protestan di Desa Mahakarya Tahun 1969 

Sumber : Dokumentasi Nelly Indrayani, 2011 
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Upacara peribadatan dilakukan setiap minggu dengan mendatangkan 

pastor dari luar negeri yaitu Pastor Yohannes Lasyari SX, Roberto Mancini SX 

yang berasal dari Italia, dan Pastor Christrian Witmer M.E.P berkebangsaan 

Jerman. 117 Pastor ini tidak hanya memimpin peribadatan di Desa Mahakarya saja, 

tetapi secara giat pula menjangkau daerah-daerah sekitarnya di beberapa desa 

lainnya, yaitu Ophir, Pujorahayu, Bandar Rejo, Sidomulyo, Tongar yang 

merupakan nagari Simpang III. Kemudian Sumber Agung, Alamanda, Sidodadi, 

Limau Purut, Padang Canduh, Koto Gadang Jaya, dan Wonosari termasuk nagari 

Kinali. Disetiap darah tersebut menjadi jangkauan Pastor Katolik yang berpusat di 

Pasaman.118 Desa Koto Baru menjadi daerah operasional untuk mengatur strategi 

dan tempat pastor memimpin misi Kristen.119 Para pastor yang bekerja di 

Mahakarya itu seperti yang terdapat dalam tabel berikut. 

Tabel 17 

Pastor yang Bertugas di Mahakarya 

 

Nama Pastor Negara Tahun Bertugas 

Sinabeli Itali 1955-1960 

Maroni Itali 1960-1965 

Corvini Itali 1965-1978 

Niko Itali 1978-1984 

Moneci - 1984-1987 

Yohanes - 1987-1989 

Albert Belanda 1978-1984 

Zanini Itali 1991-1996 

Supriadi Kerinci 1996-2000 
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c. Kesehatan  

Pasca peristiwa PRRI tahun 1958 mengakibatkan kondisi lingkungan 

memburuk. Terjangkit berbagai macam penyakit seperti busung lapar, kusta, 

kudis, kurap, kolera, dan malaria. Kondisi ekonomi serba kesulitan dan biaya 

pengobatan yang tidak terjangkau, berdampak pada kondisi kesehatan yang 

memprihatinkan. Pemenuhan sarana kesehatanpun sulit didapatkan.  

Beberapa bantuan biaya pemenuhan didapatkan dari misi gereja Roma 

atau Itali. Mereka mendatangi daerah Pasaman untuk memberikan bantuan 

kemanusiaan. Bantuan itu terutama ditujukan bagi warga transmigran Jawa yang 

menganut agama Kristen. Artinya pihak gereja memberi bantuan kepada 

saudaranya. Akan tetapi depresi ekonomi masa Orde Baru, mengakibatkan 

bantuan itu merata untuk semua masyarakat Pasaman. Bantuan berupa pemenuhan 

sarana kesehatan, obat-obatan, bantuan medis, tenaga dan sebagainya. Pada tahap 

awal pengobatan dilakukan dari rumah-ke rumah. Tenaga ahli kesehatan 

mendatangi setiap rumah warga yang membutuhkan bantuan pengobatan, 

bersamaan dengan menyediakan kebutuhan sandang pangan warga masyarakat.   

Seiring berjalannya waktu, sarana kesehatan dapat didirikan atas bantuan 

pihak luar negeri itu. Sarana tersebut didirikan di atas tanah warga yang menganut 

agama Kristen. Bagi warga transmigran yang pindah ke daerah asalnya Jawa, 

maka lahan dan rumah dibeli oleh pihak pastor. Akhir tahun 1960 berdiri klinik 

swasta milik umat Kristen, yakni balai pengobatan Keluarga Kudus di Mahakarya 

Koto Baru. Balai pengobatan ini terletak di Kampung II yang berbatasan dengan 



Kampung I Mahakarya.120 Balai pengobatan yang terletak di pinggir jalan dan 

dekat dengan pusat keramaian penduduk. Antara Gereja Keluarga Kudus dan 

Sekolah Keluarga Kudus memiliki jarak 5 m dengan balai kesehatan ini. Warga 

setempat juga menyebutnya sebagai balai kesehatan keluarga kudus.  

Balai pengobatan itu didatangi banyak orang dari berbagai daerah lainnya. 

Selain  pengobatannya gratis obat yang diberikan harganya mahal ,121 sehingga 

tidak hanya dari daerah di Kecamatan Pasaman saja, tetapi juga daerah kecamatan 

lainnya seperti Kecamatan Sungai Beremas dan Kecamatan Rao Mapat Tunggul. 

Penyediaan bantuan pengobatan yang bagus, banyak pasien yang datang untuk 

berobat baik agama Islam ataupun Kristen.  

Pengobatan dilakukan tidak hanya mengobati secara fisik saja tetapi 

memberikan penyiraman kerohanian. Dengan demikian pasien mendapatkan 

ketenangan. Usaha demikian telah mengakibatkan umat Islam berpindah akidah 

karena kesenangan dan ketenangan yang dirasakan pasien. Bahkan dapat diberi 

kesempatan untuk dapat bekerja di balai kesehatan itu. Di antaranya Eli asal 

Minang yang telah dapat bekerja di klinik kesehatan ini sebagai tenaga medis, dan 

telah menikah dengan orang Kristen.122   

Terlihat tenaga medis tidak saja berasal dari orang-orang Kristen yang di 

datangkan dari Jawa tetapi orang Minang yang telah masuk menganut Kristen dan 

bekerja di klinik tersebut. Di antara para medis tersebut yaitu, yang berasal dari 
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Jawa suster Alberta, Suster Adel Berta, dari Tapanuli M. Akuwina dan Andrea 

Chaniago berasal dari Bukittinggi. 123 

Gambar 6 

 

Klinik Kesehatan Kelurga Kudus di Desa Mahakarya tahun 1960 

Sumber : Dokumentasi Nelly Indrayani, 2011 

 

Desa Mahakarya merupakan daerah pusat operasional pastor memimpin 

misinya. Di desa ini pembangunan penyediaan sarana kesehatan, pendidikan, 

pengobatan, kesenian, telah dapat memenuhi kebutuhan warga masyarakat. 

Kemudian dari desa ini pula pastor didatangkan ke Desa Sumber Agung, 

Wonosari, Ophir, Alamanda dan desa lainnya yang menjadi pemukiman warga 

Kristen, untuk memimpin upacara keagamaan pada hari Minggu. Desa  inilah 

menjadi daerah pusat para pastor mendatangkan bantuan kemanusian ke beberapa 

desa tersebut.  
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Gambar 7 

Klinik Kesehatan Keluarga Kudus dari Posisi Kanan 

Sumber : Dokumentasi Nelly Indrayani, 2011 

 

 

d. Ekonomi  

Penguasaan dibidang ekonomi oleh umat Kristen akan memperumit umat 

Islam untuk melepaskan diri dari cengkramannya. Hal ini disebabkan dana yang  

mereka miliki dalam jumlah yang cukup besar dan selalu mengalir dari dunia 

internasional. Di samping itu, umat Islam khususnya di Pasaman tengah 

mengalami masa kesulitan. Kondisi seperti ini tak pelak lagi uang merupakan 

senjata ampuh dalam menyampaikan misi Kristen. Ketika uang digunakan untuk 

keperluan pemenuhan maka ketergantungan menjadi sangat tinggi dan interaksi 

mulai ditekan. Perkataan mereka selalu diiyakan walau hanya sekedar basa-basi. 

Pada gilirannya umat Islam tidak dapat bicara tegas terhadap tindakan kaum 

Kristen. 



Ekonomi adalah pondasi bagi umat Kristen untuk menyebarkan agamanya. 

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah memungkinkan untuk membawanya 

kepada kebajikan ataupun keburukan. Sesuai dengan hadis Nabi kemiskinan 

membawa kekufuran. Bantuan ekonomi merupakan bantuan sosial kemanusiaan 

yang sangat utama dibutuhkan dalam kehidupan umat. Apalagi kondisi ekonomi 

yang serba sulit sebagaimana yang telah dipaparkan.  

Selain dalam penyediaan pendidikan, kesehatan dan peribadatan di atas, 

penyediaan kebutuhan ekonomi lainnya juga telah dipenuhi oleh umat Kristen di 

desa Mahakarya pada peroide tahun 1960 hingga akhir tahun 1989. Bantuan 

ekonomi berupa pendirian koperasi, memberikan peternakan, dan pertanian. 

Sebagai sarana penunjang ekonomi masyarakat yang lemah, disalurkan melalui 

program koperasi meliputi koperasi simpan pinjam dan koperasi pengelolaan 

lahan pertanian. Sebanyak 10 juta rupiah sudah dilakukan peminjaman melalui 

koperasi. Sedangkan jumlah peserta sudah mencapai 90 orang. Sebanyak 10 % 

anggotanya berasal dari agama Kristen dan 90% masyarakat Islam tahun 1989.124 

Selain itu masih banyak bantuan kemanusiaan dalam memenuhi kebutuhan 

warga masyarakat. Mereka membagi-bagikan 50 ekor sapi kepada penduduk yang 

membutuhkan untuk dipelihara dengan cara bagi hasil. Kemudian untuk 

pengolahan tanah garapan penduduk, mereka menyediakan 1 buah traktor mini. 

Selain peralatan, disediakan pula pinjaman biaya bibit dan pupuk jika memang 

dibutuhkan oleh masyarakat setempat.125  
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Di samping bantuan tersebut, bentuk kegiatan  sosial yang dilakukan, 

seperti mendirikan sebuah rumah khusus yang disediakan untuk para tamu 

pastoran dan satu buah gedung pertemuan. Satu buah perangkat gamelan yang 

sesuai dengan kebutuhan adat budaya keluarga Jawa yang terbanyak bermukim di 

daerah ini. Kemudian 4½ ha tanah perladangan yang telah ditumbuhi batang-

batang kelapa, sebagai sumber tetap kegiatan orang Kristen setempat.126 

Selanjutnya beberapa kebiasaan warga transmigran yang telah dibawa dari 

Jawa. Kebiasaan yang terlihat bertentangan dengan ajaran Islam dan adat istiadat 

sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Seperti kebiasaan berjudi 

diwaktu panen, kenduri atau upacara khitanan dan juga menyambut kelahiran bayi 

yang dinamakan jagong bayi, mewarisi ajaran kejawen yang mereka bawa dari 

Jawa.127 Peternakan babi, Islam berkeyakinan bahwa daging babi haram. Jelas 

umat Islam tidak akan memakannya. Dalam melakukan penyembelihan dilakukan 

secara terbuka.128  

Selanjutnya melakukan penyebaran pamflet-pamflet untuk dakwah agama 

Kristen. Pamflet ini disebarkan oleh Tolopan Sitorus dan Aritonang dengan 

memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk dari Jakarta. Mereka datang ke Pasaman 

dengan kendaraan yang bernama PO Harmoni. Pamflet ini disebarkan kepada 

kelompok-kelompok pelajar Tsanawiyah di Kinali. Pertama pamflet dalam bahasa 

Minangkabau dengan judul Surek Paulus ka Urang-urang Kristen di Roma yang 

                                                 
126 Mas’oed ‘Abidin, “Laporan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pembantu 

Perwakilan Padang...No232/L/DDII/PDG/1410...,” hal. 3 
127 Ghozi Muhammadun, “ Laporan Da’i Sumber Agung Kinali...,” hal. 10 
128 Mas’oed ‘Abidin, “Laporan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pembantu 

Perwakilan Padang...No231/L/DDII/PDG/1410...,” hal. 4 Wawancara dengan Semi, 13 Agustus di 

Mahakarya Koto Baru. 



diterbitkan Lembaga al-Kitab Indonesia di Jakarta. Kedua pamflet yang berjudul 

Aku Tidak Malu, A.T.M. dengan diterbitkan oleh Serambi Musafir P.O. Box. 29, 

Tambun 17510-Indonesia. Pamflet ini disusun oleh Tolopan Sitorus, namun 

keterbatasan sumber tidak dapat diketahui secara lebih terperinci isi pamflet 

tersebut.129 

 

e. Remaja dan Kesenian 

Remaja Islam merupakan salah satu target untuk menyampaikan 

kebenaran ajaran agama. Generasi muda adalah tonggak yang menentukan baik 

atau buruknya suatu nagari/bangsa. Mereka berusaha agar nagari itu didominasi 

oleh orang-orang Kristen dan dengan segala aktivitas yang dilakukan. Upaya yang 

mereka lakukan dengan melakukan kegiatan sosial bersama para pemuda. 

Salah satu kesenangan para pemuda menurut mereka adalah seni. Oleh 

karena itu dihadirkan sebuah band Katolik yang bernama “Band Gaya Baru” 

dengan biaya empat juta rupiah. Pemain dan pemimpinnya diambil dari remaja-

remaja Islam. Band ini sering ditampilkan dalam gedung pertemuan yang telah 

mereka bangun di Mahakarya. Tahun 1989 secara terus menerus dilakukan latihan 

kesenian dalam komplek gereja Koto Baru Mahakarya, dekat sebuah gua buatan 

yang di dalamnya terdapat patung bunda Maria. Pada 25 Desember 1988 diadakan 

upacara natalan di Kampung II Mahakarya Dusun Tanjung Sari, dengan 

menampilkan kesenian ini dan sekaligus meresmikannya.130 Generasi muda ikut 

                                                 
129 Mas’oed ‘Abidin, “Laporan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pembantu 

Perwakilan Padang...No231/L/DDII/PDG/1410...,” hal. 5 
130 Matondang, Zulsafrinas, “Laporan Yayasan Pendidikan al-Hidayah Pasaman 

Mahakarya No.49 Kepada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Perwakilan Sumatera Barat di 



berpartisipasi merayakan upacara ini dengan memampangkan spanduk dengan 

tulisan “Kami umat Islam mengucapkan selamat hari Natal tahun 1988.”131 

Penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan merupakan kegiatan yang 

baik menurut agama yang bersangkutan. Kegiatan perayaan hari besar keagamaan 

dapat berfungsi sebagai media silaturrahmi, memperkokoh hubungan antara 

anggota jamaah satu dengan yang lain. Menunjukkan adanya kepedulian terhadap 

agamanya di samping juga untuk memperlihatkan eksistensi kehidupan agama 

tersebut. Akan tetapi bisa saja perayaan hari besar keagamaan ini menjadi sumber 

konflik keagamaan karena dipandang mengganggu eksistensi agama lain.132   

 

f. Perkawinan 

Perkawinan adalah hak asasi manusia. Setiap manusia memiliki hak untuk 

kawin dan memilih pasangan yang cocok atau yang dicintainya. Dalam 

masyarakat majemuk yang memiliki berbagai penganut agama yang berbeda, 

perkawinan dapat terjadi antara dua orang yang memiliki latar belakang 

keagamaan yang berbeda. Perkawinan campuran antara agama ini dalam 

komunitas tertentu, terutama di daerah perkotaan, tidak terlalu menjadi masalah 

yang menimbulkan ketegangan antara kelompok umat beragama. 

Di daerah-daerah tertentu kehidupan agamanya masih sangat sensitif, 

perkawinan antar individu yang berbeda agama ini dapat menambah potensi 

ketegangan antara kelompok agama yang satu dengan yang lainnya. Hal ini 

                                                                                                                                      
Bukittinggi  tentang Mohon Bantuan Satu Set Alat-alat Kesenian Gambus. No. 08/Y PAHP-

DM/IX/ 1989. Lamp 3 Rangkap. 9 September 1989. Arsip 
131 Mas’oed ‘Abidin, “Laporan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pembantu 

Perwakilan Padang...No232/L/DDII/PDG/1410...,” hal. 3 
132 Imam Tholkhah, Mewaspadai dan Mencegah Konflik..., hal. 52 



perkawinan antara umat beragama ini sering kali memaksa salah satu pihak untuk 

berpindah agama sesuai dengan agama pasangannya. Kelompok agama yang 

merasa umatnya berpindah agama dapat merasa kecewa dan cemas karena 

khawatir akan berlanjut.  

Di Pasaman perkawinan antara umat Islam dengan Kristen banyak terjadi. 

Perkawinan terjadi karena kondisi ekonomi yang lemah. Bagi perempuan yang 

mau menikahi lelaki Krsiten diberikan padanya banyak harta. Seperti yang terjadi 

di desa Alamanda. Anak perempuan dari Anda Imam masjid al-Huda Astuti 

menikahi lelaki muda agama Kristen Katolik. Bapak Anda yang berasal dari Jawa 

Barat sangat terpukul dengan peristiwa yang menimpanya. Hal yang sama pada 

Bapak Armadi kepala Desa Alamanda. Keluarga yang berasal dari Cirebon, anak 

perempuan angkatnya menikahi pemuda beragama Katholik dengan cara masuk 

Islam terlebih dahulu, kemudian pindah keagama Katolik.  
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