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BAB  I 

P E N G H U L U 

 

 

1.1       pendahuluan 

 

Seorang penghulu adalah seorang pimpinan  adat dalam masyarakat Minangkabau yang 

bertanggung jawab melindungi anak kemanakannya. M. Sayuti di dalam Pengetahuan adat 

Minangkabau (2000)mengatakan: bahwa penghulu  adalah seorang pimpinan adat dalam kaum 

atau sukunya yang selalu berusaha untuk kepentingan anak kemanakan dan masyarakatnya.  M. 

Rasjid Manggis (1985:127) pula mengibaratkan penghululaksana kayu gadang di tangah koto, 

ureknyo tampek baselo, batangnyo tampek basanda, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo 

perak suaso, bungonyo ambiak kasuntiang, buahnyo buliah dimakan, tampek bataduah kutiko 

ujan, tampek balinduang kutiko paneh (laksana kayu besar di tengah koto, uratnya tempat 

bersila,batangnya tempat  bersandar, dahannya tempat bergantung, daunnya perak suasa, 

bunganya dijadikan sunting, buahnya boleh dimakan, tempat berteduh ketika hujan, tempat 

berlindung ketika panas).  

 

Sebagai pucuk pimpinan adat dalam masyarakat Minangkabau, penghulu haruslah 

memegang teguh adat istiadat serta norma-norma yang berlaku, Edwar Jamaris (1993:3) 

menambahkan bahwa:  

 

hubungan yang paling mendasar dalam keberadaan manusia di alam adalah bagaimana 

manusia itu mengabstraksikan tingkah lakunya dengan penciptanya, yakni tuhan. 

Kemudian hubungan manusia dengan alam, bagaimana manusia memandang alam 

karena masing-masing budaya mempunyai persepsi yang berbeda tentang alam.  

Hubungan yang lain adalah hubungan horizontal, iaitu hubungan sejajar sesama 

manusia (manusia dengan masyarakatnya, manusia dengan manusia dan manusia 

dengan dirinya sendiri). 
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Konsepsi Edwar jamaris di atas, dilihat dari pandangan budaya Minangkabau, 

masyarakatnya menempatkan agama sebagai landasan  kehidupan berbudaya iaitu agama 

Islam, falsafah Minangkabau yang mengatakan “Adat basandi syarak, Syarak basandi 

kitabullah”, maksudnya antara adat dan agama saling topang menopang dan tidak 

bertentangan antara satu dengan yang lain. Hubungan falsafah ini dengan simbol, merupakan 

cerminan kebudayaan Minangkabau yang menerangkan antara agama dan adat istiadat yang 

berlaku saling topang menopang dan tidak saling bertentangan. Di dalam tambo terjemahan 

Darman Munir (tt:367), dikatakan, adapun yang bernama penghulu, maka iaitu seperti kata 

Nabi Salallahu alaihi wasalam pada sekalian umatnya; Ulan sa’da qaumahu fahuwa saidun, 

ertinya barang siapa yang memerintah segala kaumnya maka penghulu namanya.  

 

Dari uraian di atas jelas  bahwa penghulu adalah seorang pimpinan dalam kaum dan 

masyarakatnya dan merupakan pelindung bagi anak kemanakannya baik lelaki maupun 

perempuan.  Seorang penghulu merupakan pimpinan non formal dalam masyarakat 

Minangkabau.  Penghulu juga sebagai tempat bertanya dan tempat berberita; pai tampek 

batanyo, pulang tampaik babarito, manyalasaikan nan kusui dan manjaniahkan nan karuah 

(pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita, menyelesaikan yang kusut dan 

menjernihkan yang keruh).  

 

Nur Anas Zaidan menambahkan, penghulu adalah orang yang didahulukan selangkah 

dan ditinggikan seranting oleh anak kemanakannya, seperti kata pepatah “diamba gadang, 

diampiang tinggi”, maksudnya kata-katanya didengar, perintahnya diturut, selama penghulu 

itu masih di jalan yang benar atau berpegang kepada garis-garis adat yang telah ditentukan 

berdasarkan mufakat menurut alur dan patut dalam berbuat dan bertindak.  Apabila 

tindakannya diluar norma yang berlaku maka ia akan mendapat reaksi atau tantangan dari 

orang yang dipimpinnya baik secara lansung maupun secara tidak lansung. Sesuai dengan 

pepatah adat yang mengatakan; Raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah’ (Nur Anas 

Zaidan 1982:19).  

 

Pendapat di atas disokong oleh Kamardi Rais (2000),  kebesaran seorang penghulu 

karena ada yang mengambaknya atau ada yang membesarkannya, melalui suatu proses 
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musyawarah kaum sehingga mencapai suatu kesepakatan semua anggota kaum yang 

bersangkutan).  Seorang penghulu juga harus mempunyai wawasan dan dapat 

mengembangkan diri dalam bidang ilmu pengetahuan dan kemasyarakatan, atau kata lain 

“tinggi disentak rueh, gadang dilintang pukam”.  Ibarat tingginya kayu, tinggi karena ruas 

menyentak (bertambah) dari hari ke hari sehingga menjadi tinggi, pertumbuhan diri 

pribadinya berkembang sebagai sosok pimpinan sehingga ia akan menjadi seorang pimpinan 

yang berwawasan yang luas dan sabar, “ba alam laweh, bapadang leba”(beralam luas dan 

berpadang lebar) dan karismatik.  

 

Seorang penghulu adalah orang yang teguh pendirian dan tidak mudah dipengaruhi 

orang lain. Untuk itu orang yang diangkat menjadi penghulu tidak sembarang orang, sesuai 

dengan pepatah yang mengatakan: 

 

Batang tumbuah di buku 

Karambia tumbuah di mato 

Nan batunggua bapanabangan 

Nan basasok bajarami 

Bapandam bapakuburan 

Di mano batang tagolek  

Di sinan cendawan tumbuah 

Di mano tanah tasirah  

Di sinan tambilang makan. 

 

(Batang tumbuh di buku 

Kelapa tumbuh di matanya 

Yang bertunggul berpenebangan 
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Yang diisap yang berjerami 

Yang berpandam berpekuburan 

Di mana batang rebah 

Di sana cendawan tumbuh 

Di mana tanah memerah 

Di sana tambilang makan) 

 

Selain itu sebagai pimpinan ia adalah orang yang didahulukan selangkah dan 

ditinggikan seranting oleh anak kemanakannya, bersikap benar atau berpegang kepada garis-

garis adat yang telah ditentukan berdasarkan mufakat menurut alur dengan patut dalam 

berbuat dan bertindak.  Apabila tindakannya di luar norma yang berlaku maka ia akan 

mendapat tantangan dari orang yang dipimpinnya.  Untuk itu yang diangkat menjadi 

penghulu adalah orang yang memenuhi syarat tertentu dan jelas asal-usul keturunannya, 

mempunyai kepribadian dan kemampuan memimpin, serta mempunyai latar belakang 

keluarga yang baik dan tidak pernah cacat.  

 

1.2. Syarat-Syarat Jadi Penghulu  

 

Mengikut norma adat yang berlaku di Minangkabau, syarat-syarat untuk menjadi penghulu 

iaitu;  

(1) lelaki, seorang penghulu haruslah seorang lelaki. Sekalipun  masyarakat Minangkabau 

menganut matrilineal namun untuk menjadi penghulu haruslah seorang lelaki, mereka 

menempatkan lelaki sebagai pimpinan kaumnya hal ini pencerminan dari adat 

bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah yang menjadikan lelaki sebagai pimpinan 

dari perempuan.  

 

(2) Baik zatnya, seorang yang diangkat jadi pimpinan adalah orang yang berasal dari 

keluarga baik-baik atau baik zatnya. Sewaktu pemilihan calon penghulu, calon tidak 

hanya dilihat secara fizik tetapi juga  dilihat dari latar belakang keluarga dan keturunan 
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calon, karena dari latar belakang keluarga sangat berpengaruh pada pencerminan 

akhlak dan budi pekerti seseorang. 

 

(3) Kaya, iaitu memiliki kekayaan atau materi yang cukup agar tidak menyusahkan anak 

kemanakan, malahan  seorang penghulu diharapkan orang yang dapat menjadi 

pelindung anak kemanakannya secara moral dan material.  Dalam pepatah dikatakan: 

Mamak badagiang taba, kamanakan bapisau tajam (mamak berdaging tebal dan 

kemanakan berpisau tajam). Maksudnya mamak menjadi tumpuan harapan bagi 

kemanakan, tempat mengadu berbagai permasalahan dan tempat meminta apabila 

kemanakannya berkekurangan, dengan kata lain seorang pengulu diharapkan orang 

yang dermawan dan tidak kikir.   

 

(4) Kaya budi, ia juga mempunyai latar belakang kepribadian dan tingkah laku yang baik 

dan  disukai oleh  anggota kaum,  orang kampung dan masyarakat persekitarannya.  

Mampu memecahkan berbagai permasalahan yang timbul dalam kaum dan 

masyarakat kampung.  Menjadi tempat orang bertanya dan tempat mengadu dikala 

kesusahan.  

 

(5) Baliq berakal, hendaklah orang yang sudah dewasa dan sehat akal fikirannya. Orang 

yang diangkat jadi penghulu haruslah dewasa sehat akal dan fikiran untuk dapat 

memimpin orang banyak. 

(6) Bersifat adil, iaitu mampu bersikap adil terhadap diri sendiri, terhadap anak 

kemanakan dan masyarakatnya, manimbang samo barek, mangukua samo panjang 

(menimbang sama barat, mengukur sama panjang). 

 

(7) Arif dan bijaksana, tahu  dibayang kata dan tahu di batu yang akan menarung, tahu 

dengan derak-derik sebelum diberitahu  dan tahu dengan kata berkias.  

 

(8) Tabliq, iaitu senantiasa menyampaikan yang baik dan memberikan nasehat kepada 

anak kemanakan dan masyarakat lainnya. Penghulu juga memiliki sifat pemurah, 

murah yang dimaksud disini adalah murah akan perhatian, kasih sayang dan materi.  

 

(9) Berilmu, seorang penghulu juga diharapkan orang yang berilmu, mempunyai 

pengetahuan dan mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai untuk menjadi 
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pimpinan adat dan pimpinan dalam masyarakat, tahu  dengan undang-undang dan 

hukum, tahu diadat dengan pusaka, tahu di cewang tanda akan panas, tahu digabak 

tanda akan hujan, tahu dengan bayang kata sampai, terkilat ikan dalam air sudah tahu 

jantan betinanya. Seorang penghulu adalah orang yang memiliki berbagai ilmu 

kemasyarakatan dan adat istiadat sehingga ia mampu memimpin anak kemanakannya.  

 

(10) Tulus dan sabar, memiliki sifat yang tulus, lurus dan benar, rela dan iklas atas segala 

sesutu yang diberi dan diterima. Sabar, sebagai seorang pimpinan dia harus banyak 

berlapang dada dan berjiwa besar, menerima  segala upat dan puji yang  datang silih 

berganti dalam menghadapi berbagai  macam tingkah laku anak kemanakan dan 

masyarakatnya. Segala permasalahan  dapat dipecahkannya dengan berlapang dada 

dan berkepala dingin.  

 

 Dengan demikian seorang yang menjadi penghulu harus memiliki syarat-syarat tertentu 

seperti yang diuraikan di atas.  Selain itu seorang yang akan dijadikan penghulu juga dilihat 

dari ketaatan beragama, kepribadian, pendidikan, ekonomi dan karismatik seseorang dan juga 

mempunyai nilai lebih diantara semua anak kemanakan yang ada di bawah satu payung adat 

(suku) atau satu kaum.  Karenanya orang yang diangkat  menjadi seorang penghulu adalah 

benar-benar orang yang baik dan memenuhi kreteria yang telah ditentukan karena ianya sebagai 

pimpinan adat juga akan menjadi contoh tauladan bagi anak kemanakan dan masyarakatnya.  

Seorang penghulu juga diharapkan orang yang secara ekonomi sudah baik karena banyak 

persoalan di dalam kaum dan di dalam masyarakat nagari yang harus diselesaikan dengan 

materi, misalnya apabila ada salah seorang anak kemanakan akan berkahwin (terutama yang 

perempuan), sekiranya orang tua yang bersangkutan kurang mampu untuk melansungkan 

perkahwinan, maka mamaklah yang akan membiayainya.  

 

Namun tidak jarang orang yang diangkat menjadi penghulu mempunyai latar belakang 

ekonomi yang lemah dan tidak pula didukung oleh pendidikan yang memadai untuk menjadi 

seorang pimpinan.  Pengangkatan penghulu seperti ini dikemudian hari akan menimbulkan 

kepincangan, seperti yang dikatakan Kamardi Rais Dt Sumulia (tt) dalam makalahnya 

“Kepimpinan Ninik Mamak di Minangkabau” seorang penghulu jangan sampai tinggi 

dilindiah dari bandua (tinggi ditekan bandul), ertinya wibawa atau karisma kemanakan lebih 

tinggi dari penghulu yang memimpin, yang demikian di kemudian hari akan menjadi 

kesenjangan. untuk itu seorang penghulu yang akan dipilih diharapkan juga mempunyai 
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kemampuan bergaul dan kepimpinannya dalam masyarakatnya, baik dalam kaum maupun 

dalam nagari. 

 

Selain sifat-sifat dan kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang penghulu, ada 

pantangan-pantangan yang harus dihindari seseorang jika ia menjadi penghulu, antara lain; 

marah, menghardik, menyingsingkan lengan baju, berlari, menjunjung dan memanjat. (1) Sifat 

pemarah adalah sifat yang tidak baik bagi seorang pimpinan. Marah atau memerahkan muka 

ialah sikap emosional yang tidak mampu mengendalikan diri. (2) Menghardik menghantam 

tanah ialah sikap pemarah dan pemaki atau penggertak adalah sifat yang kasar yang harus 

dihindari. (3) Menyingsingkan lengan baju, ialah sifat melakukan pekerjaan kasar seolah-olah 

tidak mempunyai sumber penghidupan dan tidak ada orang yang mau membantu pada hal ia 

mempunyai sawah panggadangan1 iaitu sawah ladang berupa harta pusaka yang hasilnya 

khusus untuk biaya hidup penghulu. (4) Berlari-lari sikap orang yang selalu terburu-buru, 

seperti pencemas, tidak tabah dan penakut. (5) Memanjat-manjat adalah sikap seperti tingkah 

laku anak-anak atau kekanak-kanakan. (6) Menjunjung dengan kepala iaitu meletakan beban 

di kepala seolah menggambarkan tugas kepalanya untuk meletakan benda, bukan untuk 

berfikir. Selain itu yang terlarang dilakukan oleh masyarakat umum, juga tidak boleh dilakukan 

oleh seorang penghulu, bahkan timbangan kesalahan penghulu akan menjadi lebih berat jika 

dibandingkan dengan kesalahan yang sama kalau dilakukan oleh masyarakat biasa.  

 

Persyaratan yang diuraikan di atas sifatnya umum, namun ada persyaratan yang hanya 

khusus pada laras Koto Piliang dengan laras  Bodi Caniago. Persyaratan mengangkat 

penghulu bagi laras Koto Piliang adalah keturunan lansung dari mamak kandung atau 

saudara ibu, sedangkan pada laras Bodi Caniago mengangkat seorang penghulu adalah lelaki 

yang di bawah satu payung yang diangkat secara bergilir dan  memenuhi persyaratan umum 

yang diuraikan di atas. Ada beberapa istilah untuk hubungan jarak dengan kemanakan antara 

lain: kemanakan di bawah dagu, yang sejengkal, sehasta dan sedepa yang dilakukan bergiliran 

atas kesepakatan kaum. 1). Kemanakan di bawah dagu, adalah kemanakan yang ada 

hubungan darah, ada yang dekat dan yang jauh yang dikiaskan dengan jarak sejengkal, 

sehasta dan sedepa. Biasanya kemanakan seperti ini berasal dari keturunan satu paruik. 2). 

                                                           
1 Sawah penggadangan adalah harta pusaka kaum yang boleh dipakai oleh siapa saja yang sedang 

menjabat penghulu dan hasilnya untuk kepentingan penghulu itu sendiri. Apabila penghulu telah meninggal 

dunia sawah penggadangan dikembalikan kepada kaum dan selanjutnya diberikan  kembali kepada penghulu 

yang akan datang atau yang sedang menjabat. 
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Kemanakan di bawah dada, iaitu kemanakan yang ada hubungannya karena memiliki suku 

yang sama tetapi pengulu yang berlainan. 3). Kemanakan di bawah pusar, iaitu kemanakan 

yang hubungannya karena satu kampung tetapi berasal dari suku yang berbeda. Maksudnya 

dalam satu kampung adakalanya memiliki beberapa suku yang sama tetapi penghulu dan  

waris yang berlainan 4).  Kemanakan di bawah lutut, iaitu kemanakan yang berasal dari suku 

dan nagari yang berbeda tetapi minta perlindungan pada seorang mamak yang bukan 

mamaknya. 

 

Syarat-syarat dan pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang 

penghulu merupakan pencerminan kepimpinan masyarakat tradisional Minangkabau dan 

merupakan pencerminan adat istiadat mereka. Perbedaan persyaratan khusus yang 

membedakan antara kelarasan Koto Piliang dengan laras Bodi Caniago merupakan 

pencerminan dari masing-masing kelarasan, namun tidak menjadi suatu pertentangan.  Dilihat 

dari kenyataannya,  tidak ada satu sukupun yang menjalankan laras Koto Piliang secara murni 

atau  laras Bodi Caniago secara murni.  

 

1.3.    Fungsi, Tanggung Jawab dan Kewajipan Penghulu 

 

Semua tanggung jawab dan kewajipan yang bebankan kepada seorang penghulu merupakan 

amanah  yang harus dilaksanakannya sesuai dengan yang semestinya. Seorang yang sudah 

diangkat  merupakan pelindung bagi kaumnya.  Penghulu tidak lagi membeda-bedakan anak 

kemanakannya, yang dekat dan yang jauh. Dalam pepatah dikatakan: 

 

Kamanakan barajo ka mamak 

Mamak barajo ka penghulu 

Penghulu barajo ka mufakat 

Mufakat baraja ka nan bana 

Bana badiri sandirinyo 

Sasui alua jo patuik 

 

(Kemanakan beraja ke mamak 

Mamak beraja ke penghulu 

Penghulu beraja ke mufakat 
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Mufakat beraja ke yang benar 

Yang benar berdiri sendiri 

Sesuai alur dan patut). 

 

Dalam budaya tradisi Minangkabau seorang anak akan tunduk atau patuh pada mamak, 

karena yang bertanggung jawab penuh dalam berbagai hal adalah mamak.  Mamak bertanggung 

jawab dan berkewajipan memberi makan, pakaian, perumahan, pendidikan dan lain-lain, 

namun dalam  hukum Islam yang bertanggung jawab adalah seorang bapak. Abd. Rahman 

(1989), bahwa bapak sebagai suami dari isterinya tidaklah bertanggung jawab karena dianggap 

orang datang dan suami tidak mempunyai fungsi apa-apa di rumah isterinya, karena yang 

berkuasa adalah mamak.  Suami juga tidak wajib memberikan nafkah kepada isteri dan anak-

anaknya,  jika suami memberikan sesuatu kepada isteri dan anak-anaknya dianggap sebagai 

pemberian atau hibah.  Pada masa dahulu suami memberikan nafkah sangat kurang dari yang 

semestinya, tetapi perempuan jarang yang mengeluh dengan keadaan ini, karena mereka dididik 

oleh orang tua dan mamaknya untuk tidak meminta kepada suami dan menerima keadaan apa 

adanya. 

 

Dalam adat Minangkabau penghulu sebagai mamak bertanggung jawab membina 

kepribadian anak kemanakannya dengan memberi petunjuk-petunjuk tentang norma-norma 

yang harus dipatuhi oleh para kemanakannya.  Mereka mengajarkan etika dalam kehidupan 

sehari-hari seperti: tatacara makan, berpakaian yang wajar, cara menanti tamu dan bertamu, 

menghadapi orang yang lebih muda, sama besar, yang lebih tua dan menghadapi semenda.  

Apabila seorang kemanakan berbuat salah yang ditegur adalah mamaknya.  Kesalahan 

kemanakan menjadi beban yang ditanggung bersama oleh mamak beserta kaumnya.  

 

Jika terjadi sengketa antara anak kemanakan sesamanya atau anak kemanakan dengan 

orang kampung, mamak berkewajipan menyelesaikannya (kusut yang akan menyelesaikan, 

keruh yang akan menjernihkan).  Penghulu juga bertanggung jawab membina kesejahteraan 

anak kemanakan.  Jika kemanakannya berkekurangan maka dia harus membantu, kok kurang 

nan kamanukuak, kok senteng nan mambilai, kok usang nan mambaharui, kok lapuak nan 

mangajangi, kok indak ada nan kamaadokan, kok nan condong nan kamanuiah (bila kurang 

yang menambah, bila pendek yang akan menyambung, bila usang yang akan membaharui, bila 

lapuk yang akan memberi penguat, bila tidak ada yang akan mengadakan dan bila condong 

yang akan menopang). 
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Seorang penghulu juga bertanggung jawab memelihara harta pusaka kaum. Harta 

pusaka di Minangkabau adalah harta yang dimiliki secara turun temurun, berupa sawah ladang, 

benda buatan, lebuh tapian, pandam pekuburan, rumah tangga, emas perak serta ternak 

peliharaan.  Harta pusaka tidak boleh diperjual belikan, tetapi apabila ada hal yang dianggap 

penting dan dapat menyebabkan malu atau dianggab aib bagi mamak dan kaum yang 

bersangkutan jika tidak terpenuhi, maka untuk menutup semua ini diperbolehkan 

menggadaikan harta pusaka (bukan  dijual), iaitu: gadih gadang balun balaki, rumah gadang 

katirisan, mayik tabujua di ateh rumah dan mambangkik batang tarandam (gadis yang sudah 

besar belum bersuami, rumah gadang ketirisan, mayat terkubur di atas rumah dan membangkit 

batang tndam atau batagak penghulu).  Membangkit batang terendam2 atau batagak gala 

penghulu disebabkan penghulu dari kaum yang bersangkutan sudah lama meninggal, hal ini 

dianggap  malu atau aib kaum, karenanya dianggap penting untuk mengangkat penghulu yang 

baru kembali,  maka untuk hal ini diperbolehkan untuk menggadaikan harta pusaka milik kaum.  

 

 

  

Gambar 1: Bagan  hubungan pewarisan mamak dengan kemanakan lelaki 

Sumber, A.A Navis 1984 
 

 

Tanggung jawab yang diberikan kepada penghulu merupakan kewajipan yang harus 

dijalankannya sebagai pimpinan adat.  Penghulu berkewajipan memelihara martabatnya 

sebagai pimpinan kaum.  Penghulu juga berkewajipan melindungi anak kemanakannya serta 

                                                           
2 Membangkit batang terandam merupakan upacara batagak penghulu yang disebabkan penghulu 

sebelumnya sudah lama meninggal dan penggantinya belum ada mungkin saja disebabkan karena belum ada 

kerunan lelaki yang akan diangkat jadi penghulu atau kemanakan lelaki masih sangat muda sehingga belum ada 

yang boleh dijadikan penghulu pengganti. 
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wajib memelihara harta pusaka yang dimiliki kaum.  Sebagai pimpinan penghulu bukan saja 

melindungi anak kemanakan yang di bawah payungnya melainkan seluruh penduduk kampung.  

Memberi perlindungan bagi anak kemanakannya, tempat mengadu dalam berbagai masalah.  

Memelihara keselamatan dan kesejehteraan kaum sesuai dengan hukum dan kelaziman, antara 

lain: 1). Alua jo patuik3 (alur dan patut).  Yang dimaksud alau ialah garis kebijaksanaan 

menurut hukum, dan yang dimaksud patut ialah rasa kepantasan suatu hukum untuk 

dilaksanakan  pada situasi  dan kondisi yang tepat. 2). Jalan nan pasa4 (jalan yang ramai), iaitu 

ketentuan yang berdasarkan konvensi atau janji  mengikat yang lazim dilakukan. 3). Harato jo 

pusako (harta dan pusaka) iaitu harta dan pusaka warisan dan benda-benda kehormatan yang 

dimiliki kaum. 4). Anak kemanakan, bukan saja anak yang di bawah satu payung tetapi juga 

masyarakat  kampung.  

 

1.4.      Hak Seorang Penghulu 

 

Sebagai seorang pimpinnan penghulu memiliki berbagai kewajiban dan tanggung jawab, 

sebaliknya ia juga mempunyai hak-hak tertentu.  Hak seorang penghulu mengikut adat 

Minangkabau antara lain; Penghulu berhak menghadiri rapat nagari, berhak mewakili 

kaumnya, berhak atas sawah panggadangan dan berhak gadang diamba5 (dibesarkan dan 

dihormati).  Penghulu juga mempunyai kewajipan melakukan sesuatu sesuai dengan alur dan 

patut, berjalan di jalan nan pasa.  Seorang penghulu berhak menghadiri rapat atau musyawarah 

dalam nagari, apabila penghulu berhalangan hadir dalam rapat tanpa pemberitahuan yang jelas 

maka rapat tidak dapat dilansungkan, begitu juga dalam mengambil keputusan. 

 

Jika penghulu berhalangan, seperti sakit, dalam perjalanan, merantau, musyawarah 

nagari dapat dilansungkan tanpa kehadiran penghulu yang bersangkutan. Keanggotaan seorang 

penghulu dalam kerapatan adat nagari tidak dapat diwakilkan kepada siapa saja. Penghulu 

berhak mewakili kaumnya dalam keadaan bagaimanapun dan dalam mengambil keputusan 

yang menyangkut kepentingan anak kemanakan melalui musyawarah  kaum terlebih dahulu.  

                                                           
3 Alua jo patuik (alur dengan patut) adalah norma yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau sesuai 

dengan kepantasan dan hukum-hukum yang berlaku.  

 
4 Jalan nan pasa adalah istilah untuk sesuatu yang lazim dilakukan orang banyak dan bukan hanya dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang. 

 5 

Gadang diamba adalah dibesarkan oleh kaumnya karena penghulu telah diangkat secara adat dalam suatu upacara 

untuk dijadikan pimpinan mereka. Kaum atau masyarakatnya harus dapat menerima dan menghormati 

sebagaimana mestinya. 
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Penghulu berhak atas sawah panggadangan, iaitu sawah yang merupakan harta pusaka 

kaum yang hasilnya dipakai untuk kehidupan penghulu yang sedang menjabat, tujuannya agar 

penghulu sebagai pimpinan kaum jangan sampai hidup berkekurangan, bila seorang penghulu 

hidup berkekurangan merupakan malu bagi kaumnya, karena kehormatan dan jabatan yang 

diberikan kepada penghulu merupakan martabat pangulu dan kaumnya.  Sawah penggadangan 

berfungsi untuk membiaya kehidupan penghulu sebagai orang yang diangkat secara bersama-

sama oleh kaumnya, dalam pepatah dikatakan: tumbuah dek ditanam, tinggi dedianjuang, 

gadang diambak (tumbuh karena ditanam, tinggi karena dianjung besar karena diambak), 

ertinya seorang penghulu lahir karena dilahirkan oleh kaumnya, tinggi karena dukungan 

kaumnya dan besar karena dibesarkan kaumnya.  Seorang penghulu sebagai seorang pimpinan 

harus memelihara keselamatan dan kesejahteraan warganya sesuai dengan hukum dan 

kelaziman.  Hutang penghulu diselesaikan oleh warganya, seperti kata pepatah: mamak dipintu 

utang, kemanakan dipintu bayia  (mamak di pintu hutang kemanakan di pintu bayar).  

Maksudnya hutang yang menjadi tanggung jawab dan kewajipan penghulu harus dibayar oleh 

kemanakannya pula, iaitu dengan menjaga nama baik dan menghormati penghulu mereka. Jadi 

seorang penghulu adalah seorang pimpinan kaum yang mempunyai hak yang harus dimilikinya, 

dihormati dan dipatuhi oleh semua anggota kaum 
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BAB  II 

BATAGAK GALA PENGHULU 

 

  

2.1.    PENDAHULUAN 

 

Batagak penghulu6 adalah pengangkatan seorang pimpinan adat dalam suatu kaum bagi 

masyarakat Minangkabau.  Untuk mengangkat seseorang menjadi pimpinan adat harus 

memiliki persyaratan tertentu, karena ia mempunyai tanggung jawab serta kewajipan-

kewajipan yang harus dijalankannya sebagai pimpinan adat.  Hak dan kewajipan seorang 

pimpinan terhadap anak kemanakan di dalam kaumnya tidak berbeda dari tugas pimpinan 

formal terhadap semua anggota dalam suatu organisasi. Oleh karena itu seorang pimpinan 

formal dalam masyarakat Minangkabau tidak dapat lepas dari budaya yang berlaku di 

Minangkabau.  

 

Semua tanggung jawab dan kewajiban yang dibebankan kepada seorang penghulu 

merupakan amanah  yang harus dilaksanakannya sesuai dengan yang semestinya. Seorang yang 

sudah diangkat menjadi penghulu merupakan pelindung bagi kaumnya. Mengangkat seorang 

penghulu bukanlah sekadar pemberian gelar kehormatan melainkan sebuah tanggung jawab 

yang besar, yang harus dijalankan dengan benar sesuai dengan alur dan patut dan adat istiadat 

yang berlaku demikian juga  dalam mengambil suatu keputusan.  Penghulu yang diangkat juga 

harus mengucapkan sumpah, sumpah ini dimaksudkan agar dikemudian hari penghulu tidak 

melakukan kesalahan yang mengakibatkan hal yang menyengsarakan anak kemanakannya di 

kemudian hari.   

 

2.2.  SYARAT-SYARAT BATAGAK PENGHULU 

 

                                                           
6 Batagak gala penghulu suatu upacara yang sakal bagi masyarakat Minangkabau, merupakan upacara 

mengangkat penghulu baru yang akan menjadi pimpinan adat dalam kaum karena penghulu sebelumnya wafat 

atau tidak sanggup lagi menjalankan tanggung jawab disebabkan sudah tua (uzur). 
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Pengangkatan penghulu di luhak Nan Tigo pada prinsipnya hampir sama, karena  sudah diikat 

oleh aturan norma dan falsafah adat yang berlaku, perbedaannya  terjadi dalam hal-hal teknikal 

yang lebih banyak di warnai dengan adat salingkungan nagari. Adat salingkungan7 adalah adat 

yang hanya berlaku pada suatu nagari atau luhak tetapi tidak berlaku pada nagari atau luhak 

yang lain, misalnya tata cara perjamuan dan pelaksanaan kenduri.  Adat selingkungan nagari  

boleh saja berlainan tetapi hal-hal yang prinsip tidak boleh dihilangkan, terutama di dalam adat 

nan sabana adat (adat yang sebenar adat), seperti hal-hal yang membolehkan suatu kaum 

melaksanakan upacara batagak penghulu tidak boleh dirubah.  

 

Hal yang membolehkan suatu kaum atau suku mengangkat penghulu baru, antara lain: 

Hiduik bakarilahan, mati batungkek budi, bapuntiang di tanah tasirah/ gadang di pakuburan, 

gadang manyusu gadang manyimpang, basiba silangan baju dan mambuek koto nan baru. 

 

Hiduik bakarilahan ( hidup berkerelaan) maksudnya bila seorang penghulu yang sudah 

tua dan tidak sanggup lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang pimpinan adat, maka 

penghulu tersebut menyerahkan tugasnya sebagai pimpinan adat dalam kaum kepada salah 

seorang anak kemanakan yang beliau anggap mampu memimpin, untuk kepentingan hidup 

bersama di dalam satu kaum dan dalam masyarakat lingkungannya.  Pepatah mengatakan: 

bukik lah taraso tinggi, lurah lah taraso dalam, adat indak taisi dan limbago nan indak tatuangi 

(bukit sudah terasa tinggi, lurah sudah terasa dalam, adat tidak terisi dan lembaga yang tidak 

tertuangi). Maksudnya berbagai pekerjaan dan masalah di dalam kaum yang tidak terselesaikan 

karena keterbatasan dari penghulu itu sendiri, karena alasan demikian seorang penghulu 

mengajukan permohonan kepada penghulu-penghulu yang bertalian adat  dalam persukuannya, 

nan sabarek saringan, nan salimbago, nan sahino nan samalu (yang seberat seringan, yang 

seadat selembaga dan yang sehina semalu). Mengikut  St. Nago Basa8, pernah tejadi hal yang 

seperti ini dalam pasukuannya (suku sikumbang). Kepimpinan penghulu dari Dt. Penghulu 

Kayo diserahkan pada salah seorang kemanakan pada tahun 1992, ketika itu Dt penghulu kayo 

sudah uzur dan sakit-sakitan. Terjadi di Lauk Cancang anam baleh, luhak Agam.  

 

                                                           
7 Adat selingkungan nagari banyak dijumpai pada upacara-upacara adat, cara berpakaian, kebiasaan, 

kesenian dan lain-lain yang terdapat pada adat nan diadatkan, adat nan teradat dan adat istiadat tetapi tidak pada 

adat nan sabana adat, karena adat nan sabana adat tidak boleh diubah suai, ianya merupakan  adat  yang harus 

diikuti oleh  seluruh masyarakat Minangkabau. 

 
8  Temuduga di Jakarta 2003 
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Untuk melaksanakan penyerahan kepimpinan penghulu kepada anak kemanakannya, 

mereka mengajukan permohonan diajukan musyawarah nagari untuk menjelaskan berbagai 

permasalahan yang dihadapinya dan mengutarakan  ketidak berdayaannya dalam menjalankan 

tugas sebagai pimpinan adat sehingga beliau menyerahkannya kepada salah seorang anak 

kemanakannya atau ahli waris yang patut. Setelah sidang musyawarah mempertimbangkan 

alasan yang dikemukakan dengan dasar pertimbangan kesatuan kelembagaan adat dalam 

kerapatan nagari dan pasukuan, untuk mengatasi kekosongan yang terjadi dalam pimpinan adat 

maka hal demikian dapat dikabulkan. Pendapat ini disokong oleh Hidrus Hakimy (1982:20), 

“disebabkan hal demikian maka berdirilah gelar pusaka yang dijabat oleh pemangku adat yang 

baru dan segala sesuatu tanggung jawab pimpinan adat dilimpahkan kepada kemanakan   yang 

telah disepakati bersama untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan tugas seorang 

penghulu di dalam kaum, suku dan nagari untuk memegang pimpinan adat”. 

 

Baputiang di tanah tasirah/gadang di pakuburan, iaitu mengangkat penghulu baru di 

pekuburan ketika penghulu yang sedang menjabat meninggal dunia dan upacara penobatan 

penghulu baru berlansung di pekuburan ketika sedang berlangsung upacara pemakaman 

penghulu yang meninggal.  Upacara dipersiapkan sebelum yang meninggal dunia dikuburkan 

dan disiapkan juga siapa yang akan menjadi ahli waris dari sako kaum tersebut yang akan 

menjadi penghulu. Setelah selesai jenazah dikuburkan dan masih di perkuburan diumumkan 

kepada khalayak ramai siapa ahli warisnya yang akan menjadi penghulu atau yang akan 

memakai gelar pusaka melalui upacara adat pasambahan9. Pemilihan penghulu baru juga harus 

dipilih berdasarkan persetujuan kaum. Orang yang telah dipilih rasmi menjadi seorang 

penghulu yang mengemban semua tugas penghulu, sedangkan perasmiannya beberapa waktu 

kemudian.  Mengikut Angku Bagindo10 hal ini pernah terjadi pada bapak mentua belia Dt. 

Rangkayo Mulia suku Guci kepada salah seorang anak kemanakannya  pada tahun 1965 di 

nagari  Koto Baru, luhak Tanah Datar.  

 

Mangambangkan nan talipek, menurunkan nan tagantuang dan mambangkik batang 

tarandam (mengembangkan yang terlipat, menurunkan yang tergantung dan membangkit 

batang terandam), maksud dari ketiga istilah ini mempunya erti yang sama, iaitu gelar pusaka 

                                                           
9 Pasambahan adalah pidato adat yang berisikan pepatah petitih dan tambo Minangkabau yang di 

dalamnya juga dibacakan isi utama dari upacara yang dilaksanakan  dalam bentuk  pepatah petitih. 

 
10 Temuduga di Bukittinggi 2002. 
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di dalam suatu kaum yang sudah lama tidak dipakai karena penghulu sebelumnya sudah lama 

meninggal sedangkan yang menggantikannya belum ada atau kaum tersebut belum siap secara 

moral dan material untuk melaksanakan upacara adat. Setelah mereka siap secara material dan 

sudah ada yang akan memakai gelar pusaka tersebut barulah pengangkatan penghulu 

dilaksanakan.  

 

Sedangkan menurunkan yang tergantung adalah gelar pusaka yang di gantung atau 

belum dipakai karena anak kemanakan yang akan memakai belum ada atau masih sangat kecil.  

Tetapi setelah disepakati siapa yang akan memakai barulah diangkat penghulu baru.  

Sedangkan membangkit batang terandam, ialah memakai kembali gelar pusaka yang telah lama 

tidak dipakai karena kekurangan biaya atau problema lain dalam kaum, karena keadaan sudah 

mengizinkan dilakukan pengangkatan penghulu yang akan menjadi pimpinan di dalam 

kaumnya.  Batagak Gala Taufik Kiemas tahun 2003 di kenagarian Batipuah luhak Tanah Datar 

adalah ciri batagak penghulu Mangambangkan nan talipek, menurunkan nan tagantuang. 

Sebelumnya kepimpinan adat dari pasukuan Sikumbang yang dimiliki Taufik Kiemas lebih dari 

seratus tahun tiada satupun yang mengisinya, karena tidak ada anak kemenakan di dalam kaum 

yang akan ditabalkan menjadi penghulu.  Setelah Taufik Kemas yang lahir dan besar di rantau 

dapat amanah dari orang tuanya untuk mengunjungi keluarganya di Batipuh, maka sepakatlah 

kaum tersebut untuk mengangkat beliau menjadi pimpinan adat tahun 2003.  

 

Deta ciek dibalah duo (destar satu dibelah dua11), maksudnya satu kaum dari satu 

kuturunan bertalian darah yang dipimpin oleh seorang penghulu dan telah berkembang biak, 

memecah gelar pusaka menjadi dua  atau lebih sehingga diangkat dua penghulu atau lebih di 

dalam kaum tersebut. Misalnya gelar pusaka yang dipecah adalah Datuak Rang Kayo Basa, 

menjadi Datuak Rang Kayo Basa Nan Tuo dan Datuak Rang Kayo Basa Nan Mudo.  Mengikut 

St. Nago Basa 12, upacara batagak penghulu deta ciek dibalah duo pernah terjadi tejadi  tahun 

1968 pada suku Pisang di nagari Batu Palano luhak Agam dari Dt. Malano Basa kepada dua 

orang kemanakannya, yang diwariskan pada Muchtar Habib dan Syarif. Setelah ditabalkan 

menjadi penghulu kedua-duanya sama-sama memakai gelar pusaka Dt. Malano Basa.  

 

                                                           
11 Deta ciek dibalah duo adalah kata kiasan untuk pemecahan kepimpinan, yang semula satu menjadi dua 

tau  lebih, deta adalah lambang kepimpinan masyarakat Minangkabau 

 
12  Temuduga  dilakukan di Jakarta 2003. 
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Mangguntiang siba langan baju (menggunting sibar lengan baju13), memberikan gelar 

pusaka kepada kemanakan yang datang terbang menumpu, hinggap mencekam semasa nenek 

moyang dahulu iaitu orang yang datang menumpang atau minta perlindungan di bawah suatu 

payung adat persukuan dan diakui sebagai anggota kaum dan telah mengisi adat lembaga 

kepada penghulu yang menaunginya. Setelah mereka berkembang biak bermaksud untuk 

mengangkat penghulu sendiri dengan memakai gelar pusaka dari kaum yang menaunginya. Di 

belakang gelar pusaka yang diberikan pada umumnya  diberi tambahan, misalnya Datuk 

Perpatih, menjadi datuk Perpatih Nan Hitam. 

 

Pada umumnya setelah ditanya pada beberapa nara sumber, mereka  tidak mau 

menunjukan contoh batagak penghulu manguntiang siba langan baju, karena hal ini dianggab 

malu dan aib bagi keturunan yang bersangkutan.  Mereka yang seperti ini dianggap tidak 

penduduk asli, orang datang atau menumpang dan mereka tidak akan mau mengakui kalau 

nenek moyang mereka dahulunya orang datang atau menumpang.  Biasanya mereka 

mendirikan  penghulu sendiri setelah kehidupan kaum tersebut sukses.  Hal ini jika diceritakan 

pada orang ramai, berkemungkinan akan menimbulkan pertumpahan daerah, karena merupakan 

rahasia suatu kaum yang tidak boleh disebarkan kepada masyarakat umum. 

 

Untuk mengangkat kembali penghulu baru sebagai pengganti penghulu yang lama 

karena salah satu sebab di atas, dilakukan suatu upacara yang dinamakan upacara batagak 

penghulu. Dalam pepatah diuraikan sebagai berikut: 

 

Tabantang tirai langik-langik 

takambang sipayuang kuniang 

bakibamarawa basa 

Babuni tabuah larangan  

mayauik tabuah nan banyak 

tabuah jumat manyudahi. 

 

Bapakaian adat batiru batuladan 

                                                           
13 Mengunting sibar lengan baju juga merupakan kata kiasan. Sibar atau pesak baju adalah kain tambahan 

untuk menjadikan baju lebih besar, hal ini menjadi kiasan pada kaum yang bernaung di bawah suatu suku, karena 

keturunan mereka telah berkembang biak dan  ingin mendirikan penghulu sendiri, yang diibaratkan dengan 

manggunting sibar lengan baju. 
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mamakai hereang dengan gendeang 

himbau nan biaso basahuti 

adat nan samo bapakaikan 

 

Darah samo dikacau 

tanduak samo ditanam 

dagiang samo dilapah 

adat diisi limbago dituang.  

 

(Terbentang tirai langit-langit14 

terkembang si payung kuning 

berkibar marawa besar 

Berbunyi tabuh larangan  

mayahut tabuh yang banyak 

tabuh jumat menyudahi. 

 

Berpakaian adat bertiru berteladan 

memakai hereang dengan gendeang15 

himbau yang biasa disahuti 

adat yang sama dipakaikan 

 

Darah sama dikacau 

tanduk sama ditanam 

daging sama dimakan 

adat diisi lembaga dituang).  

 

Pepatah di atas menyiratkan bahwa upacara batagak pengulu adalah upacara adat 

kebesaran dengan segala kelengkapannya. (Terbentang tirai langit-langi  terkembang si payung 

kuning, berkibar marawa besar), tirai langit langit adalah hiasan langit-langit atau siling dari 

rumah gadang yang biasanya tirai dipasang apabila dilaksanakan upacara adat, khususnya pada 

                                                           
14 Tirai langit langit adalah tutup loteng (siling) yang terbuat dari kain yang disulam dan kain warna warni 

dari perca kecil-kecil yang dipersatukan. Tirai ini lazimnya dipakai pada upacara baralek gadang.  Tirai juga 

berfungsi sebagai penutup dinding rumah gadang pada upacara-upacara adat. 
15  Hereng dengan gendeng adalah kata-kata berkias atau metafora yang banyak dipakai dalam upacara 

sambah manyambah.  
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upacara adat kebesaran. Payung kuning adalah lambang raja-raja dan marawa adalah lambang 

Minangkabau yang biasanya dipasang atau dipakai ketika berlansung upacara adat.  Dalam 

upacara adat juga dibunyikan tabuah (beduk) untuk memberi tahu  kepada khalayak ramai 

bahwa sedang berlansung upacara adat batagak penghulu (Berbunyi tabuh larangan, mayahut 

tabuh yang banyak, tabuh jumat menyudahi).  Dalam upacara batagak penghulu semua  yang 

hadir memakai pakaian adat sesuai dengan statusnya dalam adat dan terjadi sambah 

menyambah yang memakai pepatah petitih (memakai hereang dengan gendeang, himbau yang 

biasa disahuti, adat yang sama dipakaikan).  

 

Yang paling penting sebagai syarat utama dalam upacara batagak penghulu adalah 

memotong seekor kerbau (Darah sama dikacau, tanduk sama ditanam, daging sama dimakan, 

adat diisi lembaga dituang).  Darah sama dikacau adalah sebagai lambang bahwa upacara adat 

batagak penghulu dilakasanakan atas musyawarah dan mufakat.  Tanduak sama ditanam  

adalah lambang menanam hal-hal yang buruk dan berbisa.  Seorang yang penghulu sebagai 

pimpinan adat harus membuang sifat-sifat buruk dan tidak terpuji, diharapkan ia menjadi 

pimpinan yang bersih dan diterima oleh kaum dam masyarakatnya.  Daging sama dimakan 

adalah lambang keputusan bersama yang dinikmati secara bersama.  Adat diisi lembaga dituang 

adalah sebagai lambang bahwa untuk melaksanakan batagak penghulu memenuhi berbagai 

persyaratan yang digariskan di dalam adat. 

 

Kerbau merupakan salah satu persyaratan dalam upacara batagak penghulu yang 

harus ada, pendapat yang serupa dikemukakan oleh Nur Anas Zaidan (1982), bahwa untuk 

merasmikan seseorang jadi penghulu harus mengadakan perhelatan dengan menyembelih 

seekor kerbau.  Datuk Lubuk Sati dalam temuduga16 lebih mempertegas, bahwa 

pengangkatan seorang penghulu harus memotong seekor kerbau dan tidak boleh ditukar 

dengan yang lain, kalau ditukar itu namanya sudah tidak memakai konsep tradisi lagi atau 

sudah tidak mengamalkan warih nan bajawek (waris yang diwarisi). 

 

Pada awalnya memotong kerbau merupakan syarat utama dalam menyelenggarakan 

upacara batagak penghulu, tetapi karena faktor ekonomi hal ini menjadi bergeser.  Ada 

                                                           
16 Temuduga di Padang 24 Juni 2002 
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beberapa nagari yang melaksanakan upacara batagak penghulu dengan memotong sapi dan 

ada yang hanya dengan membeli daging di pasar saja, hal serupa dikemukakan oleh M. Sayuti 

dengan memberi contoh upacara batagak penghulu di daerah Batipuah Ateh luhak Tanah 

Datar, di sini batagak penghulu dengan menyembelih  kerbau atau sapi.  Untuk penghulu 

pucuak disembelih seekor kerbau dan untuk penghulu andiko disembelih sapi. Pada  tahun 

1966/1967 terjadi pengangkatan penghulu secara besar-besaran yang berjumlah 30 orang, 

karena keadaan ekonomi, kenduri dilakasanakan dengan hanya memotong tiga ekor kerbau 

saja (M. Sayuti, 2002).  

 

Dengan demikian pemotongan kerbau atau sapi merupakan persyaratan yang harus 

dipenuhi dalam perjamuan batagak penghulu. Untuk daerah tertentu seperti pada kenagarian 

Sariak, Sungai Puar, Batagak dan Batu Palano dan Padang Laweh di luhak Agam, pemotongan 

kerbau sampai sekarang adalah mutlak dan tidak dapat diganti dengan apapun.  Untuk 

mengangkat seseorang menjadi penghulu harus memotong seekor kerbau dan tidak dapat 

diganti dengan seekor atau dua ekor sapi.  Kerbau yang dijadikan syarat untuk batagak 

penghulu haruslah kerbau yang sehat, gemuk dan tidak cacat, hal ini dikemukakan oleh Datuak 

Penghulu Basa dalam temuduga.  Pada luhak atau nagari lain mungkin saja persyaratan seekor 

kerbau tidak lagi mutlak sesuai dengan yang dikemukakan oleh M. Sayuti di atas. 

 

 

 

Gambar  2:  Kerbau sebagai persyaratan upacara batagak penghulu 
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2.3.     MEMPERSIAPKAN  UPACARA BATAGAK PENGHULU 

 

Tata cara upacara batagak penghulu tidak sama pelaksanananya pada tiap-tiap nagari atau 

luhak, karena diwarnai oleh adat selingkunngan nagari, namun bukanlah hal yang 

dipermasalahkan atau dipertentangkan melainkan dianggap sebagai mengayaan dari adat itu 

sendiri.  Namun  secara umum hal yang sama dilakukan sebelum upacara batagak penghulu 

adalah di setiap nagari dan luhak antara lain; kesepakatan kaum, kesepakatan mamak kepala 

suku dan kesepakatan penghulu dalam nagari. 

 

Kesepakatan kaum di beberapa nagari dan luhak  dinamakan juga dengan babaua-

baua (musyawarah kaum).  Yang awal sekali dilakukan oleh keluarga sepasukuan (sepayung) 

yang disebut juga dengan kesepakatan kaum bertalian darah. Dalam musyawarah ini 

diutarakan maksud dan tujuan, iaitu untuk mengangkat penghulu baru yang akan menjadi 

pimpinan dari kaum tersebut.  Orang-orang yang terlibat dalam musyawarah ini adalah semua 

anggota kaum yang dianggap sudah dewasa, sehat lahir dan batin.  Penghulu tidak dapat 

diangkat atas kemauan sebahagian anggota kaum, tetapi harus atas dasar kesepakatan 

bersama, sekiranya ada satu orang saja yang belum setuju atau mempunyai pendapat lain 

maka musyawarah belum dapat ditingkatkan ketingkat yang lebih tinggi melainkan harus 

dicari kesepakaatan bersama yang disetujui secara bersama-sama di dalam kaum, sesuai 

dengan pepatah: Bulek aia ka pambuluah, bulek kato jo mupakaik ( bulat air pada pembuluh, 

bulat kata dengan mufakat), maksudnya ialah kesepakatan anak kemanakan di dalam kaum 

yang berada di bawah satu payung bersetuju untuk mengangkat penghulu baru.  Setelah 

semua anak kemanakan yang berada di bawah satu payung bersetuju mengangkat penghulu 

baru berdasarkan salah satu sebab di atas, maka anggota kaum akan meneruskannya dengan 

musyawarah berikutnya untuk mencapai berbagai kesepakatan, seperti kata pepatah: 

 

Baiyo-iyo jo adiak 

batido-tido jo kakak 

ajun maajun jo urang sumando 
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bulek aia ka pambuluah 

bulek kato jo mufakat 

bulek dapek digolongkan 

picak dapek dilayangka 

duduak surang basampik-sampik 

duduak basamo balapang-lapang. 

 

(Beria-ia dengan adik 

bertidak-tidak dengan kakak 

ingat-mengingatkan dengan semenda 

bulat air ke pembuluh 

bulat kata dengan mufakat 

bulat dapat digelindingkan 

pipih dapat dilayangkan 

duduk seorang bersempit-sempit 

duduk bersama berlapang-lapang). 

 

Dalam acara babaua-baua atau musyawarah mencari beberapa kesepakatan-kesepakatan 

antara  lain: menentukan calon, menghitung biaya yang diperlukan, mencari sumber dana, 

membentuk pengurusi kenduri yang terdiri dari penghulu nagari dan mempersiapkan semua 

material keperluan kenduri. 

 

Apabila sudah ada kata mufakat semua anak kemanakan dalam kaum untuk 

mengangkat penghulu  baru yang akan menggantikan penghulu sebelumnya maka rundingan 

dapat dilanjutkan.  Yang paling penting dalam rundingan ini adalah memilih orang yang akan 

dijadikan calon penghulu.  Apabila sudah ada kesepakatan semua anggota kaum untuk 

mengangkat atau menunjuk seseorang untuk dijadikan penghulu, maka baharulah dilanjutkan 

dengan rundingan berikutnya, iaitu mengundang penghulu yang sepasukuan dengan kaum 

yang mempunyai hajat dan diadakan musyawarah berikutnya.  Dalam musyawarah ini  orang 
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lelaki yang dituakan di dalam kaum (tungganai17) akan menyampaikan maksudnya kepada 

penghulu yang diundang, bahwa kaum tersebut bermaksud untuk mengangkat penghulu baru 

untuk menjadi pimpinan di dalam kaum  karena salah satu alasan di atas.  

 

 

Gambar  3:  Alur garis tungganai  sebagai orang yang dituakan di rumah gadang mengikut garis 

keturunan ibu 

 

Pada musyawarah selanjutnya dibicarakan mengenai biaya yang diperlukan, mulai dari 

biaya perencanaan sampai pada biaya pelaksanaan upacara.  Biaya ini biasanya diperoleh 

melalui iyuran dari semua anggota kaum yang bersangkutan, besar biaya yang dikeluarkan 

oleh tiap-tiap anggota tergantung pada seberapa banyak jumlah anggota kaum dan berapa 

biaya yang diperlukan secara keseluruhan.  Kadang- 

kadang biaya pelaksanaan upacara ditanggung sendiri oleh calon penghulu yang akan 

dilewakan sekiranya yang bersangkutan merupakan orang yang kaya.  Namun yang lazim 

biaya untuk pengangkatan penghulu dipikul  secara bersama-sama oleh semua anak 

kemanakan yang berada di bawah satu payung adat. Biaya yang diperlukan antara lain: biaya 

                                                           
17 Tungganai adalah mamak yang dituakan di dalam kaum yang biasanya tempat pertanya dan tempat 

menyampaikan berbai permasalah di dalam kaum. Tungganai bukanlah seorang penghulu tetapi boleh jadi di 

menberi masukan  pada penghulu. 
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persiapan, biaya pembeli seekor kerbau, uang adat dan biaya pakai serta perlengkapan yang 

diperlukan oleh penghulu baru. 

 

(1) Biaya  persiapan, iaitu  biaya yang digunakan setiap kali rundingan berlansung, 

karena setiap kali musyawarah atau babaua-baua berlansung disertai dengan makan dan 

minum. Demikian juga dengan makan dan minum orang-orang yang bekerja mempersiapkan 

segala keperluan untuk upacara kenduri. Persiapan ini kadang-kadang memakan masa yang 

cukup lama, adakalanya lebih satu bulan. Selama berlansung persiapan, semua anak 

kemanakan, ipar dan besan serta anak pisang  berkumpul di rumah adat tempat upacara akan 

dilansungkan atau di rumah salah seorang anggota kaum dari pihak penyelenggara untuk  

mempersiapkan segala hal yang diperlukan secara bersama-sama (gotong-royong) dan 

selama itu pula semua makan mimumnya ditanggung oleh penyelenggara (sapangka18).  

 

(2) Biaya pembeli seekor kerbau. Kerbau yang dibeli adalah kerbau yang besar, jantan, 

dewasa dan tidak cacat. Yang membeli kerbau ini biasanya beberapa orang penghulu nagari 

yang juga merupakan pengurusi perhelatan.  

 

(3) Uang adat, adalah uang yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada ninik mamak. 

Datuk Rajo Penghulu pengetua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) 

Kabupaten Agam dalam temuduga mengatakan; “uang adat diberikan kepada ninik mamak 

nan gadang basa batuah dalam suku diisi adat kepada suku, nan gadang basa batuah dalam 

nagari diisi adat kepada nagari, dengan kata lain adat diisi lembaga dituang”, maksudnya 

untuk mengangkat seorang penghulu yang akan menjadi pimpinan suatu kaum harus 

memberikan uang  yang dinamakan uang adat kepada ninik mamak atau penghulu dalam 

nagari. Jumlah uang adat tegantung pada masing-masing nagari.   

(4) Biaya pakaian rasmi untuk penghulu baru yang akan diangkat juga harus 

disediakan. Apabila pakaian adat lama masih dianggap layak maka biaya pakaian tidak perlu 

                                                           
18 Sapangka adalah panggilan untuk orang atau kaum yang melansungkan upacara, sapangak juga 

dipanggilkan pada pengurusi pelaksanaan  upacara atau kenduri 
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dikeluarkan tetapi jika pakaian adat tersebut sudah tidak dianggap layak lagi untuk dipakai 

karena sudah terlalu usang maka perlu diganti dengan yang baru.  

 

Karena pengangkatan penghulu adalah sesuatu yang sakral bagi  masyarakat 

Minangkabau, apabila suatau kaum sudah lama tidak memiliki penghulu  karena wafat dan 

mereka tidak memiliki uang untuk melaksanakan upacara batagak penghulu maka kaum 

tersebut diperbolehkan menggadaikan harta pusaka. Pada hakikatnya menggadaikan harta 

pusaka bagi masyarakat Minangkabau sangatlah dilarang, namun dikarenakan sebab tertentu, 

diperbolehkan menggadaikan harta pusaka seperti yang diuraikan oleh Rasjid Manggis (1985), 

bahwa harta pusaka sekali-kali tidak boleh dijual atau digadaikan. Apabila hendak menjual 

atau menggadaikan wajib atas kesepakatan semua anggota kaum lelaki maupun perempuan 

yang telah balig serta berakal. Dijual maupun digadaikan hanya boleh dilakukan disebabkan 

utang adat yang empat perkara, salah satunya untuk melaksanakan upacara batagak 

penghulu, ertinya membiayai upacara adat batagak penghulu jika anggota kaum tidak 

sanggup memikul biaya secara keseluruhan atau sebahagian dari biaya yang harus 

dikeluarkan. 

 

Batagak penghulu merupakan hutang adat yang merupakan malu yang harus dibayar 

dengan medirikan kembali penghulu baru, apabila penghulu yang lama sudah tiada atau tidak 

sanggup lagi menjalankan tugasnya sebagai pimpinan  kaum. Besar kecilnya upacara batagak 

penghulu tergantung kepada materi atau harta yang dimiliki oleh kaum yang bersangkutan. 

Bagi kaum yang memiliki harta benda yang banyak mungkin saja mereka akan mengadakan 

upacara adat yang besar dan bagi kaum yang tidak punya mereka akan mengadakan 

seperlunya saja dan tidak perlu memaksakan diri untuk membuat upacara yang besar diluar 

batas kemampuan kaum.  

 

Namun demikian upacara batagak penghulu merupakan upacara  baralek gadang 

(perelatan besar) yang sudah pasti memakan biaya yang besar menurut ukuran masyarakat 

Minangkabau. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Penghulu Basa Pengetua 
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Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Agam dalam temuduga19 

iaitu; memaksakan diri membuat acara yang besar diluar batas kemampuan akan 

menimbulkan sengsara anak kemanakan dikemudian hari dan akan mendatangkan malu, alek 

usai hutang tumbuah (helat selesai hutang tumbuh).  Namun demikian untuk melaksanakan 

upacara batagak penghulu, untuk menggantikan penghulu  yang sudah lama meninggal, yang 

disebut dengan mambangkik batang tarandam (membangkit batang terendam), 

diperbolehkan menggadaikan harta pusaka karena dianggap sangat penting martabatnya bagi 

kaum, tetapi bukan untuk berpesta pora yang berlebihan. 

 

Pada musyawarah selanjutnya yang diundang ninik mamak  sepasukuan atau yang 

sukunya sama dengan kaum yang akan melaksanakan upacara batagak penghulu dalam 

nagari, misalnya kaum yang akan batagak penghulu adalah suku Sikumbang, maka semua 

ninik mamak atau penghulu yang bersuku Sikumbang di dalam nagari diundang  dalam 

musyawarah ini.  Dari sekian penghulu yang diundang salah seorangnya merupakan penghulu 

yang dituakan dari yang lain atau disebut juga dengan pangulu handiko.  Penghulu yang 

dituakan tersebut akan memimpin musyawarah dan akan bertanya kepada sapangka (yang 

mempunyai hajat) apa maksud dan tujuan mereka mengundang musyawarah, maka sapangka 

akan menjelaskan maksudnya, iaitu untuk mengangkat penghulu baru dalam kaum mereka.  

Maka selanjutnya akan timbul pertanyaan-pertanyaan tentang kesiapan dan persiapan 

peyelenggaraan upacara kepada yang mengundang.  Angku Bagindo salah seorang 

narasumber dalam temuduga20 memberi contoh inti soalan-soalan yang akan diajukan oleh 

ninik mamak yang diundang dalam musyawarah ini, antara lain: 

 

- “Baban barek singguluang batu, rantau jauh nan ka dijalang, karano itu karajo nan 

ka dihadang, alah ko siap bareh jo uang (beban berat singgulung batu, rantau jauh 

yang akan dijelang, karena itu kerja yang akan dihadang sudah siapkah beras 

dengan uang)”. 

                                                           
19 temuduga di Bukitting 12 Mai 2002. 

 
20 Temuduga 15 mai 2002. 
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+    “ Asa lai baban kata subarang indak kayu janjang dikapiang, indak ameh 

 bongka diasah, indak bareh atah dikisiak ( asalkan  beban akan terseberang, tidak 

kayu jenjang dikeping, tidak emas bungkal diasah, tiada beras atah dikisik)”. 

- “Kalau lah itu bulek mupakaik, lah amuah barani hilang, barani mati, insya Allah 

disagirokan karajo ko (kalau sudah merupakan mufakat, sudah berani hilang, 

sudah mau berani mati, insya Allah segera dikerjakan pekerjaan ini). 

 

Contoh dari soalan-soalan di atas merupakan inti permasalahan yang dipecahkan semasa 

kesepakatan kaum dengan mamak sepasukuaan.  Hal ini juga merupakan peninjauan sampai 

sejauh mana persiapan yang telah ada dan sampai sejauh mana tekat dari kaum tersebut 

untuk melaksanakan upacara batagak penghulu. 

 

Selanjutnya mamak sepasukuan akan memerintahkan untuk melaksanakan 

musyawarah berikutnya, iaitu  mengundang ipar besan, anak pisang21 serta orang semenda 

dan semua yang bertalian adat dengan anggota kaum. Pada babaua-baua ini akan diutarakan 

pada semua yang hadir dalam musyawarah, bahwa sipengundang (sapangka) akan 

melansungkan upacara batagak penghulu dan diharapkan semua keluarga besar yang ada 

hubungkaitnya dapat mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menghadapi alek 

gadang (kenduri besar) yang akan dilaksanakan, antara lain bakayu (berkayu) atau 

mengumpulkan kayu yang akan dijadikan kayu api untuk memasak hidangan kenduri. Kaum 

perempuan biasanya mempersiapkan beras, lauk pauk serta juadah lainnya yang akan 

dijadikan sajian hidangan kenduri. Para mamak dan penghulu sepasukuan akan membeli 

kerbau yang akan dipotong kerbau sebagai persyaratan yang harus dipenuhi mengikut adat. 

Selanjutnya segala bentuk persiapan dan pelaksanaan dikendalikan oleh penghulu 

dalam nagari sebagai pengurusi upacara dan bukan lagi pihak sapangka. Sapangka hanya 

bartugas mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, seperti menyediakan uang untuk 

keperluan upacara, sedangkan yang menentukan apa yang akan dibeli dan siapa saja yang 

akan di undang adalah tanggung jawab pengurusi yang dibentuk oleh penghulu dalam nagari 

                                                           
21 Anak pisang adalah anak yang lahir dari perkahwinan saudara lelaki. 
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dan penghulu nagari juga yang menentukan teknis upacara. Selanjutnya yang memimpin 

segala kegiatan ini adalah penghulu yang dituakan dalam nagari. 

 

2.4.      UPACARA BATAGAK PENGHULU  

 

 

Pada hari pelaksanaan upacara semua jalan-jalan di dalam nagari terutama yang dilalui oleh 

tetamu dan arak-arakan yang menghantar calon penghulu ketempat upacara dihiasi dengan 

marawa.  Marawa adalah lambang kebesaran penghulu yang dibuat dari kain tiga warna, iaitu  

merah, kuning dan hitam.   Marawa yang paling besar diletakan pada pintu masuk nagari atau 

kampung dan yang sepanjang jalan dijejer marawa yang lebih kecil.  Di pintu masuk tempat 

upacara juga dipasang marawa yang ukurannya  besar.  

 

 

Upacara diawali dengan pemakaian pakaian kebesaran penghulu (+ pukul 9 pagi).  Pada 

sebahagian nagari atau  luhak penghulu dipakaikan pakaian adat di rumah  

isterinya apabila ia sudah mempunyai isteri dan bagi calon penghulu yang belum mempunyai  

isteri  pakaian  adat  dipakaikan  di rumah bako22 (rumah ibu atau saudara  

 

perempuan dari ayah calon penghulu).   Di sebahagian Nagari atau  Luhak calon penghulu yang 

sudah beristeri maupun yang belum beristeri pakaian  dipakai di rumah bako.  Dari rumah adat 

isteri atau bako, calon penghulu dijemput dengan sirih pinang dalam upacara adat dan yang 

menjemput adalah para penghulu sepasukuan dengan kaum dan masyarakat yang bertalian adat. 

Masyarakat yang bertalian adat terjadi karena satu suku atau karena hubungan  perkahwinan 

(ipar dan besan). 

 

Apabila calon penghulu ini dijemput atau diturunkan dari rumah isterinya, maka yang 

menanti adalah penghulu beserta kerabat dari keluarga isteri calon penghulu sedangkan apabila 

calon penghulu dijemput atau diturunkan dari rumah bakonya maka yang menanti adalah 

penghulu dan kerabat dari keluarga bako.  Pada waktu penjemputan ini, terjadi sambah-

menyambah antara pihak yang menjemput dengan pihak yang menanti. Setelah selesai upacara 

                                                           
22 Bako adalah  semua anggota kaum lelaki maupun perempuan dari pihak keluarga ayah termasuk bako. 

Sementara saudara yang  perempuan dari ayah adalah bako yang terdekat. Bisanya colon penghulu dipakaikan 

pakaian adat di rumah bako yang paling dekat hubungan darahnya dengan ayah colon penghulu. 
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pasambahan dilanjutkan dengan acara makan dan minum yang disediakan oleh pihak yang 

menanti. Selanjutnya calon penghulu diarak beramai-ramai ke tempat upacara. Yang mengarak 

adalah kaum lelaki dan perempuan. Semua yang yang ikut dalam upacara arak-arakan adalah 

orang diundang dengan mendatangi satu persatu ke rumah masing-masing dua hari sebelum 

upacara dilaksanakan.  

 

Bagi kaum lelaki biasanya yang mengundang adalah lelaki pula.  Sebagai pembuka kata 

mereka akan menawarkan rokok kepada yang diundang, bagi kaum wanita yang mengundang 

adalah wanita pula, sebagai pembuka kata orang yang mengundang akan menawarkan sirih 

pinang yang dibawa dalam kampia siriah23 (beg tangan khusus tempat sirih). Selain 

mengundang untuk mengarak penghulu, undangan yang paling rasmi adalah undangan 

perjamuaan atau undangan menghadiri upacara batagak penghulu.  Yang diundang dalam 

perjamuan itu adalah seluruh ninik mamak, pemuka masyarakat, orang  empat jinih, simpang 

belahan24 dan lain-lain.  

 

 

     
 

 

Gambar  4:  Dua orang ibu menyusun sirih ke dalam kampia siriah yang akan dibawa untuk 

mengundang ipar besan, karib dan kerabat untuk menghadiri upacara batagak gala 

penghulu 

                                                           
23 Kampia siriah biasanya terbuat dari anyaman daun pandan atau mansi (sejenis rumput-rumputan) 

 
24 Simpang belahan adalah istilah untuk orang yang pada mulanya berasal dari suatu kaum, kemudian 

merantau dan sudah berkembang biak pada tempat yang baru sehingga mereka membuat suku baru ditempat 

tersebut, mereka masih tetap berhubungan satu sama lain dengan kerabatnya dikampung asal. Apabila terjadi 

kenduri-kenduri adat terutama upacara batagak penghulu maka mereka akan mengundang simpang belahannya 

dalam upacara tersebut.  
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Gambar   5:  Susunan daun sirih mengikut tampuk daun 

 

 

Gambar  6:  Ilustrasi upacara arak-arakan  menghantar calon penghulu ke tempat  upacara 
 

Pada umumnya yang mengikuti upacara arak-arakan mengantar calon penghulu baru 

memakai pakaian adat Minangkabau, pakaian adat yang dipakai disesuai dengan status orang 

yang memakai di dalam adat.  Calon penghulu baru yang akan diberi gelar memakai pakaian 

adat kebesaran penghulu (diuraikan pada bab V) dan isterinya sebagai bundo kanduang 

memakai pakaian bundo kanduang (tengkolok tanduk atau sunting beserta baju kurung).  

Penghulu yang mengiringi akan memakai pakaian kebesaran penghulu dan bundo kanduang 

akan memakai pakaian budo kanduang yang terdiri dari baju kurung beserta tengkolok. Jenis 

dan bentuk tengkolok yang dipakai sangat bervariasi sesuai dengan bentuk pakaian tradisi yang 

berlaku di masing-masing nagari atau luhak, hal ini merupakan pencerminan keragaman adat 

selingkungan nagari.  Kaum lelaki akan memakai pakaian sesuai fungsinya di dalam adat antara 
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lain; penghulu  memakai baju gadang dan sarawa gadang, sedangkan tutup kepala dipakai deta 

bakaruik atau saluak batimbo. Sedangkan para  bundo kanduang akan memakai pakaian bundo 

kanduang, kaum perempuan yang membawa juadah di dalam talam atau tudung saji akan 

memakai baju kurung atau kebaya panjang beledru atau satin. 

 

Arak-arakan ini dimulai setelah turun ke halaman dan  dilepas dengan tari-tarian serta 

musik tradisional.  Setelah upacara pelepasan berlansung rombongan arak-arakan berjalan 

menuju tempat upacara dengan diikuti musik tradisional (talempong, pupuik dan saluang).  

Selama upacara arak-arakan berlansung, dalam perjalanan penghulu yang akan di tabalkan 

berjalan pada barisan paling depan didampingi oleh bundo kanduang dan urutan selanjutnya 

dibelakangnya para bundo kanduang, kumpulan pemusik tradisi, para penghulu, mamak dan 

para undangan kaum lelaki dan barisan paling belakang sekali terdiri dari kaum perempuan 

yang membawa tudung saji dan katidiang sariang25 (yang berisi beras atau padi), ini terjadi di 

kec. Sungai Puar luhak Agam.  Selama perjalanan arak-arakan ini akan diiring oleh kumpulan 

musik tradisional yang berjalan di depan rombongan barisan penghulu. 

 

Setelah rombongan sampai di tempat upacara, mereka disambut dengan sirih pinang 

dan tari-tarian. Sirih pinang yang pertama disuguhkan kepada penghulu yang akan dilantik 

setelah itu baru rombongan naik ke rumah gadang atau ke balai adat. Sekiranya upacara 

berlansung di lapangan maka rombongan akan duduk di tempat yang telah disediakan.  Arak-

arakan ini akan disambut oleh para penghulu nagari dan penghulu luhak.  Setelah para hadirin 

duduk, maka dimulai upacara pasambahan mendudukan alek iaitu menyusun tempat duduk, 

pihak panitia perhelatan akan menyusun kembali tempat duduk yang pantas untuk penghulu 

dan para tamu, sesuai dengan peranannya di dalam adat.  

 

Menempatkan dan memindahkan tempat duduk ini akan memakan waktu yang cukup 

lama, kalau masih ada penghulu yang duduk bukan pada tempatnya maka acara pasambahan 

belum dapat dilanjutkan dengan pasambahan berikutnya. Pasambahan pertama dilakukan oleh 

penghulu pengurusi alek, penghulu andiko26 atau penghulu yang  ditetapkan oleh pengurusi.  

                                                           
25 Katidiang sariang adalah jenis bakul yang terbuat dari anyaman bambu yang pada permukaanya lebih 

besar dari bentuk bahagian  bawah.  Isi di dalam katidiang sariang berlainan untuk tiap nagari, ada yang 

mengisinya dengan padi, beras, nasi dan ketan (nasi pulut). 

 
26 Penghulu andiko adalah penghulu yang dituakan diantara penghulu sepasukauan bagi yang menganut 

laras koto piliang sedangkan pada laras Bodi Caniago kedudukan penghulu semua sama, semua adalah penghu 
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Apabila acara dilaksanakan di rumah gadang pasambahan harus dimulai dengan minta izin pada 

penghulu yang dituakan atau bundo kaunduang yang duduk di bawah tonggak tuo yang 

merupakan tiang utama rumah gadang  dan juga merupakan perlambang tiang adat.  

 

Sambah menyambah dimulai dengan pasambahan mandudukan alek, sirih pinang, 

pasambahan adat malewakan penghulu baru.  Hal yang utama adalah pada upacara sambah-

manyambah ini adalah pasambahan melewakan (menabalkan) penghulu baru, yang merupakan 

syarat rasminya seseorang menjadi penghulu.  Salah seorang penghulu sepasukuan akan 

menyampaikan pidato melewakan  penghulu baru, yang isinya antara lain meminta hadirin agar 

penghulu baru dibawa sehilir semudik atau bekerjasama dengan penghulu yang lain. Kemudian 

penghulu yang tertua dari penghulu sepasukuan memasangkan destar/saluk pusaka pada kepala 

penghulu baru dan menyisipkan sebilah keris di pinggang penghulu baru tersebut. Kemudian 

diucapkan sumpah satia27 (sakti) kalau ia menyimpang dari tugasnya sebagai penghulu maka 

yang bersangkutan akan dimakan sumpah. 

 

Dengan selesainya membacakan pidato pelantikan maka yang bersangkutan rasmi 

menjadi penghulu dan ia berkewajipan menyandang semua tugas dan tanggung jawab sebagai 

penghulu di dalam kaum yang dipayunginya, karena ia telah rasmi menjadi seorang ninik 

mamak yang didengar katanya dan yang diikuti perintahnya. 

 

Di dalam nagari Penghulu yang dilewakan telah menjadi seorang ninik mamak yang 

duduk sama rendah tegak sama tinggi dengan penghulu lainnya. Segala tindak tanduknya harus 

mengikuti norma yang berlaku.  Selama upacara sambah-menyambah diselingi  dengan acara 

perjamuan, makan dan minum. Untuk memulai makan dan minun juga dihantar dengan 

pasambahan.  Sebagai hidangan utama dalam pejauam ini adalah  daging kerbau yang 

disembelih, yang merupakan persyaratan batagak penghulu.   

 

Kegiatan penghulu hari berikutnya adalah perjamuan untuk para penghulu di dalam 

nagari.  Acara ini tidak sebesar upacara perasmian.  Pada acara ini berlainan dimasing-masing 

luhak dan nagari.  Selain itu ada juga yang membuat acara arak -arakan di dalam nagari setelah 

                                                           
andiko, apa bila terjadi kenduri adat maka yang pimpinan perhelatan diserahkan pada penghulu yang dituakan 

dalam nagari. 

 
27 Sumpah satia (sumpah sakti) dalam upacara batagak adalah sumpah yang diucapkan penghulu baru, 

janjinya untuk melaksanakan amanah yang telah dibebankan kepadanya. 
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selesai upacara pelantikan.  Hal ini hanya merupakan bunga-bunga alek ( kenduri) yang 

mungkin saja bervariasi sesuai dengan yang kelaziman yang berlaku pada tempat dimana 

upacara dilaksanakan.   

 

 

 

 

Gambar  7:  Tari piring dan sirih pinang dalam upacara menyambut penghulu 
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Gambar   8:  Penghulu disambut  dengan cerana sirih pinang 

 

 

3 

   
 

Gambar  9:  Ninik mamak, cerdik pandai dan alim ulama menuju ke tempat upacara batagak 

penghulu 
  

 

 

 

Gambar  10:  Kaum ibu dan masyarakat nagari menghadiri  upacara batagak penghulu di 

nagari Padang Lawas Sungai Puar luhak Agam 
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Gambar 11:   Kaum  ibu, membawa juadah yang ditutup dengan tudung saji ke tempat  upacara 

di Pagaruyung (2002) 
 

 

 

 

 
 

Gambar  12:    Seorang ibu membawa juadah ke tempat upacara diletakan di atas      dulang  
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Gambar 13:  Juadah yang dibawa di dalam dulang terdiri dari nasi lemak (ketan), nasi kuning, 

wajik beserta  pinyaram (kue cucur) dan kerupuk kembang goyang 

 

 

 

 

    

 

Gambar  14:  Para ibu-ibu (bundo kanduang), duduk diantara juadah dalam  upacara batagak 

gala penghulu di Pagaruyung (2002) 
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2.5.     PASAMBAHAN BATAGAK PENGHULU  

 

Dalam upacara adat kebesaran di Minangkabau  pidato adat yang disebut juga dengan sambah-

manyambah yang merupakan bagian yang sangat penting bahwa kata pasambahan berasal dari 

kata sambah ( sembah), yang diberi awalan pa dan akhiran kan. Sambah artinya hormat, 

sedangkan pasambahan artinya penghormatan. pasambahan itu sendiri di Minangkabau  

merupakan semi protokoler upacara adat yang dilakukan dalam suatu pertemuan rasmi atau 

dalam upacara adat. Pasambahan berisikan sanjungan dan falsafah adat yang dituangkan dalam 

bentuk pepatah, pantun, mamangan, gurindam dalam bentuk sastara masyarakat Minangkabau.  

 

Pasambahan merupakan pidato yang disampaikan di hadapan tamu rasmi dalam 

upacara-upacara adat sebagai pengungkapan rasa hormat dalam adat istiadat, yang ditujukan 

kepada orang yang dimuliakan. Pasambahan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pada 

umumnya pidato pasambahan mempunyai fungsi untuk menyampaikan berbagai hal yang 

behubungan dengan upacara yang sedang berlansung. Dalam penyampaian  pasambahan 

pada umumnya hampir, seperti pada upacara lainnya adat selingkungan nagari turut 

mewarnai pasambahan tersebut apakah berupa bahasa tempatan dan tata cara yang lazim 

berlaku, maupun pasambahan berupa bahasa dan dialek masyarakat dimana ia berasal.  

Pidato pasambahan dalam upacara adat kebesaran batagak penghulu biasanya dimulai dari 

pasambahan menyusun tempat duduk, pasambahan waktu makan dan minum (juadah), 

pasambahan malegakan carano, pidato pasambahan malewakan pusako atau batagak gala  

dan pidato pasambahan maurak selo.  Pidato pasambahan batagak penghulu berisikan; 1). 

sanjuang pangulu, 2). pidato adat, 3). melewakan gala penghulu, 4). batagak penghulu ditanah 

tasirah.  
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Gambar  15:   Para penghulu mendengar dengan khitmad upacara pasambahan 

         

2.5.1.    Sanjuang penghulu      

 

Pasambahan sanjuang penghulu ialah pidato adat yang berisikan penghargaan terhadap para 

penghulu, iaitu sebagai orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting dalam 

masyrakatnya.  Ia adalah orang yang memegang kekuasan di dalam adat, yang dianggap 

sebagai tiang adat yang menjadi pelindung bagi masyarakatnya. Sebagai orang yang 

memegang kekuasaan tertinggi di dalam adat ia dianggap orang yang tahu dan memahami 

segala hal, tempat bertanya dan tempat belajar. Dalam pasambahan disebutkan: Pucuak bulek 

ureknyo tunggang. Pusek jalo pumpunan tali, tali adaik batang limbago, tumpuak tangkai 

pusako, tiang adaik sandi haluan, payuang panji marawa basa, pamuncak adaik dalam 

nagari. Kayu gadang malintang bukik, pucuak bulek silaro kuniang, jatuah talayang ka 

tampaiknyo. Diam jo adaik jo limabago, memegang bungka jo naraco, cadiak nan buliah 

bakeh batanyo, pandai buliah bake baguru, janiah aia sayaknyo landai, minuman kami di 

nagari. (Pucuk bulat uratnya tunggang.  Pusat jala pumpunan tali, tali adat batang lembaga, 

tampuk tangkai pusaka, tiang adat sandi haluan, payung panji merawa besar, pemuncak adat 

dalam nagari.  Kayu besar melintang bukit, pucuk bulak ira kuning, jatuh melayang ke 

tempatnya.  Diam dengan adat dengan lembaga, memegang bungkal dengan naraca, cerdik 

yang boleh tempat bertanya, pandai boleh tempat berguru, jernih air tempurungnya landai, 
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minuman kami dalam nagari).  Pepatah di atas jelas menguraikan bahwa penghulu adalah 

pimpinan adat  yang memahami adat isitiadat, yang memegang pusaka adat di dalam kaum, 

menjadi pelindung dalam kaum dan ianya juga merupakan tokoh masyarakat dalam nagari. 

Sebagai seorang pimpinan ia harus memahami adat istiadat, tempat bertanya dan belajar bagi 

masyarakatnya. 

 

Pasambahan sanjuang penghulu juga berisikan penghormatan kepada para tamu yang 

hadir dalam  upacara batagak penghulu, mulai dari penghulu, cerdik pandai, alim ulama serta 

semua yang hadir dalam upacara tersebut.  Dalam pasambahan diuraikan sebagai berikut:  

Sungguahpun iyo nan sado itu, Sarato tuanku guru-guru nan saisi sidang Jumaat, nan ampek 

jurai dimusajik, nan manjalankan hukum kitabullah. Nan mangatahui sah jo bata, hala jo 

haram, sunaik ju paralu. Aratinyo suluah nan naik bendang, camin nan tiado kabua, palito 

nanpulo, ipar dengan bisan, adiak dengan kakak, saratolah kito nan bakarapatan nan hadir 

saisi rumah gadang nanko. Nan ampek barih kadudukan nan tigo langgam parseloan, 

sahinggo paran picak mambalintang naiak, sahinggo bandua pipih mambalintang turun. 

Sabujua rumah nan panjang, salega rumah nan gadang, lalu manyasak papan sariang, 

sampai malimpah kahalaman, manirok kapanta-panta bake hambo mahantakan sambah. 

(Sungguhpun benar semua itu, serta tuanku guru-guru yang seisi sidang Jumat, yang empak 

jurai di mesjid, yang menjalankan hukum kitabullah, yang mangatahui sah dengan batal, halal 

dengan haram, sunat dengan yang wajib. Artinya suluh yang naik benderang, cermin yang  

tiada kabur, palita yang  tiada padam menerangi sekalian  

alam.  Sungguhpun benar semua itu, sanak sudara pula, ipar dengan besan, adik dengan 

kakak, serta kita hadir yang berhimpun seisi rumah gadang ini.  Yang empat baris kedudukan 

tiga langgam parsilaan, sahingga paran picak membelintang niak, sahingga bandul pipih 

membelintang turun.  Sebujur rumah yang panjang, sekeliling rumah yang gadang, lalu 

menyesak papan saring, sampai melimpah ke halaman, sampai ke panta-panta tempat hamba 

menghantarkan sembah).  Penghormatan tidak hanya pada penghulu saja juga  pada semua 

tamu yang hadir pada perhelatan di rumah gadang mulai dari penghulu, alim ulama, cerdik 

pandai dan semua kerabat yang hadir disanjung dengan pasambahan). 

 

Semua kata-kata dalam pasambahan ini merupakan penghormatan semata kepada 

penghulu dan pada tetamu yang hadir dari pihak penyelenggara yang dinamakan dengan 
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sapangka.  Dalam penyampaian sambah sanjungan ini, yang melakukan pasambahan biasanya 

menyampaikannya dengan kata yang merendah sebagai lambang sopan santun kepada para 

tamu, seperti yang terdapat dalam pasambahan; Sungguhpun angku nan disambah mako 

dimintak juolah ampun dihadapan angku pangulu nan gadang basa batuah. Tuanku nan duo 

tigo kadudukan, malin ampek jurai musajik, kitolah nan bakarapatan hadir di tangah rumah 

nanko. Indak dibilang diatok , dijajak dijalani, hanyolah nan kapambilang paatok, panjajak 

panjalani pamuliakan sambah (Sungguhpun engku yang disembah maka diminta jugalah 

ampun dihadapan engku penghulu yang besar  bertuah. Tuanku yang dua tiga kedudukan, 

malin empat jurai mesjid, kita yang telah berkerapatan hadir di tengah rumah ini. tidak 

dibilang diatap, dijejak dijalani, hanyalah yang untuk pembilang pengatap, penjajak penjalani 

pemuliakan sambah). 

      

2.5.2.    Pidato adaik  

 

Pidato adaik (pidato adat) merupakan pasambahan yang berisikan tambo Minangkabau.  

Setiap upacara batagak pengulu pidato ini wajib disampaikan.  Tambo ini berisikan asal usul 

masyarakat Minangkabau, perjalanan Maharaja Diraja ke tanah Minangkabau, mencari dan 

membangun kawasan tempat tinggal dan sampai kepada perkembangan penduduk 

Minangkabau.  Selain itu pidato ini juga memuat tentang cerana sirih pinang.  Awal dari isi 

pidato menguraikan tentang asal-usul penduduk Minangkabau, yang mereka percayai berasal 

dari kerajaan Rumawi, keturunan dari Iskandar Zulkarnain.  Iskandar Zulkarnain berkahwin 

dengan puteri salah seorang pembesar kerajaan Rumawi yang kemudian melahirkan putera 

tiga orang iaitu Maharaja Alif, maharaja Dipang dan Sri Maharja Diraja. Seperti diuraikan 

dalam pasambahan, ketiga orang putra ini melakukan perlayaran sesuai dengan arah yang 

diperintahkan oleh ayahanda mereka untuk menjadi pimpinan di kawasan yang ditunjuk 

ayahnya.  Akhirnya Maharaja Diraja berlabuh di pulau Sumatera.  Hal ini diuraikan dalam 

pasambahan sebagai berikut; Mako tatkala asamulonya, balayialah niniak kito, lawuik 

banamo Aia Masin, pulau banamo Linggo Puri, taluak banamo Langkah Daun, rantau banamo 

Aia Kumbang, di tangah lauik Sailan. Barambuih angin timur jati, sikudano manyisia panah, 

sikulambai pulang mamarun, rajo jin marampok bijo.  Kalihatan lah pulau jorok manjorok.  

Mako dibuanglah pandang kiri kanan. Taruihlah pandang ilia mudiak. Dihiliakan parahu ka 

pulau Lewang, pulau Andaleh mukasuiknyo, dalam daerah pesisir baraik.  Nan dek lamo 
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bakalamoan, mako tibolah niniak kito di sinan  (Maka tatkala asal mulanya, berlayarlah ninik 

kita, laut bernama Air Masin, pulau bernama Lingga Puri, teluk bernama Langkah Daun, rantau 

bernama  Air Kumbang, di tengah laut Sailan. Berhembus angin Timur Jati, sikudana menyisir 

panah, sikulambai pulang memurun, raja jin merampok biji. Kelihatanlah pulau jorok 

menjorok. Maka dibuanglah pandangan kiri kanan.  Teruslah pandang hilir mudik.  Dihilirkan 

parahu ke pulau Lewang, pulau Andalas maksudnya, dalam daerah pesisir barat. yang karena 

lama kelamaan, maka tibalah nenek kita di sina).  

 

Pasambahan di atas jelas menguraikan perjalanan Maharaja Diraja menemukan 

kawasan bermukim seperti petunjuk ayahanda mereka, iaitu kawasan Samatera sebagai 

tempat ia memerintah. Perjalanan Maharaja Diraja ke pulau Sumatera beserta rombongannya 

memakan waktu yang panjang.  Setelah dia melihat kawasan yang bergunung-ganang yang 

diperkirakan kawasan Bukit Barisan yang membentang sepanjang pulau Sumatera,  lalu 

mereka melihat gunung Merapi dari kejauhan yang sangat kecil, yang di dalam tambo 

diibaratkan sebesar telur itik ( sajak gunauang Marapi sagadang talua itiak).  Kemudian 

mereka menghampirinya dan mereka mulai mencari tempat berlabuh iaitu di lereng gunung 

Merapi. Perjalanan Maraja Diraja ini dalam pasambahan diuraikan sebagai berikut; Dek lamo 

bapikia-pikia sampailah hari tujuah hari. Dingin hari bukan kapalang, duduak diayun kiro-kiro, 

tagak diganjua palangkahan. Dibuanglah pandang kiri jo kanan, taruihlah pandang hilia 

mudiak. Candonyo gunuang lah gandeng-manggandeng, condonyo bukiklah mangabua tidua. 

Mangko dihayunlah palangkahan. Mako dibuanglah langkah sambia mancaliak  ka kida. 

Mako tabiklah asok dan tapancanglah api, labiah dari palito, labiah tarang dari telong dan 

lantera. Itulah mulo dinamoi gunuang marapi. Mako dibuanglah pandangan ka suok, 

kalihatanlah talago batin. Mako kenyataanlah nan tigo para karo, pertamu aianyo karuah, 

kaduo aianyo janiah dan nan katigo aianyo tawa. Mako dibuanglah pandangan sambia 

kabalakang, kalihatan baringin sonsang pautan kudo samburani. (karena lama berpikir-pikir 

sampailah hari tujuah hari. Dingin hari bukan kepalang, duduk diayun kira-kira, tegak diganjal 

pelangkahan. Dibuanglah pandangan kiri kanan, taruslah pandangan hilir mudik. Seperti 

gunung telah gandeng-menggandeng, seperti bukit telah mangabur tidur.  Maka dihayunlah 

pelangkahan.  Maka dibuanglah langkah sambil melihat kiri kanan. Maka terbitlah asap dan 

terpancanglah api, lebih dari pelita, labih terang dari telong dan lentera.  Itulah mula dinamai 
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gunung Merapi.  Maka dibuanglah pandangan ke kanan, kalihatanlah telaga batin. Maka 

kenyataanlah yang tiga perkara, pertama airnya keruh, kedua airnya jernih dan yang ketiga 

airnya tawar. Maka dibuanglah pandangan sambil kebelakang, kelihatan beringin sonsang 

pautan kudo samburani).  Dari pepatah di atas diperkirakan ketika Maharaja Diraja mencari 

kawasan bermukim gunung Merapi, gunung tersebut  menyemburkan api (meletus) yang 

digambarkan dengan asap dan api yang memancar lebih terang dari pelita.  

 

 

Uraian di atas menjalaskan bahwa perjalanan Maraja Diraja adalah suatu perjalanan 

yang panjang dalam  menemukan kawasan tempat tinggal dan bukanlah suatu hal yang 

mudah, karena harus melalui perjalan yang jauh dari kerajaan Rumawi ke pulau Sumatera 

dengan sebuah perahu, yang pada waktu itu belum ada mesin dan hanya dengan peralatan 

seadanya.  Membuka kawasan baru untuk tempat tinggal juga merupakan suatu tantangan 

yang berat seperti apa yang diuraikan dalam tambo, iaitu suatu kawasan rimba belantara yang 

dikiaskan dengan hal-hal yang menakutkan;  Tampek buruang mati hinggok, ka diaman sirajo 

jin, tampek setan bakualo, nago bagaluang di ureknyo, batang dipaluik ula bidai, upa  

berkotek di dalamnya, kalo manggigik di rantiangnyo, taduang mangeong di daunnyo, labah 

barayun di daunnyo (Tempat burung mati hinggap, ke diaman siraja jin, tempat setan 

berkuala, naga bergelung di akarnya, batang dipeluk ular bidai, binatang berbisa berkotek di 

dalamnya, kala menggigik di rantingnya, tadung mengeong di daunnya, lebah berayun di 

daunnya). 

 

Akirnya Maraja Diraja menemukan kawasan untuk bermukim, iaitu di lereng gunung 

Merapi. Kawasan ini diangap kawasan yang tepat untuk bermukim karena pada tempat 

tersebut memiliki beberapa sarana untuk menunjang kehidupan, antara lain: udara  yang  

sejuk,  tidak  berangin badai  seperti  perjalanan Maharaja  Diraja di tengah lautan sebelumnya, 

tanahnya kering atau tidak merupakan tanah berawa-rawa, memiliki mata air untuk keperluan 

hidup dan memiliki tanah untuk kawasan persawahan.  Dalam pasambahan diuraikan; Mako 

manurunlah niniak kito ka rimbo siguntang-guntang, ka padang panjaringan, mandapek ka 

gunuang. basuo rotan nan basaluak, di bukik nan tidak barangin, di lurang nan tidak baraia.  
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Mako mandapek ka Langgundi nan baselo, baso dadok silayu-layu, di sumua sikalimunti, 

dirusuak banto barayun, ado disinan aia babaliak mudiak, dihilia aia gamurinciang. Sananlah 

puti gambar lelanjanyo urang, mandi batimbo-timbo kasiak, dihadok sumua pancuang talang. 

Sawah gadang satampang banyiah makan urang nan tigo luhak (Maka menurunlah ninik kita 

ke rimba si guntang-guntang, ke padang penjaringan, mendapat ke gunung, bertemu rotan 

yang berseluk, di bukit yang tidak berangin, di lurah nan tidak berair.  Maka mendapat ke 

Langgundi yang bersila,  dedap besar silayu-layu, di sumur sikalimunti, dekat rumput berayun, 

ada disina air berbalik mudik, di hilir air gemerincing.  Di sanalah puteri kayangan kata orang, 

mandi bertimba-timba pasir, di hadapan sumur pancung talang. Sawah besar setampang 

benih, makanan orang  tiga luhak 

 

 

Dari kawasan Langgundi nan baselo, penduduk Minangkabau  berkembang ke daerah 

persekitarannya.  Berdasarkan petunjuk kabut putih tiga jurai Maharaja Diraja 

memerintahkan penduduknya untuk mendiami tempat sesuai dengan arah kabut putih tga 

jurai, kawasan tersebut kemudian hari dikenal dengan luhak Nan Tigo yang berada 

dipersekitaran gunung merapi. luhak Nan Tigo ini dianggap dengan kawasan asli Minangkabau 

sampai sekarang.  Di dalam pasambahan juga diuraikan batas-batas kawasan luhak Nan Tigo 

seperti diuraikan pada bab sebelumnya.  Mereka menandai batas kawasan dengan sebuah 

pertanda yang dinamakan lantak.  Dalam pasambahan diuraikan;  Di hujuang labuah basiba  

daun, si nan sirangkak hitam kuku, tampaik buayo putiah daguak, di mudiak galundi nan 

badantiang, di bawah padang panjaringan, di ateh baringin sonsang, di kiri kalapo yiur bali, 

di kanan lantak nan tigo luhak, di ateh binuang sati. (Di ujung lebuh bersibar  daun, di sana 

ketam hitam kuku, tempat buaya putih dagu, di mudik Galundi yang berdenting, di bawah 

padang penjaringan, di atas beringin sonsang, di kiri kelapa yiur bali, di kanan lantak tiga luhak, 

di atas binuang sakti). 

 

Sebelum masyarakat berkembang biak ke kawasan luhak Nan Tigo, Maharaja Diraja 

beserta pengikutnya mendiami lereng gunung Merapi iaitu di Langgundi Nan Baselo. Dari 

kawasan Langundi Nan Baselo Maharaja Diraja memperluas kawasannya ke nagari Pariangan, 

di nagari Pariangan inilah adat-istiadat mulai ditubuhkan. Mereka mulai mengatur 
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pemerintahan dan menata kehidupan bersama dengan adat istiadatnya.  Mereka juga mulai 

mendirikan penghulu untuk memimpin masyarakatnya, seperti yang diuraikan dalam 

pasambahan; Nan dek lamo bakalamoan didirikan kabasaran dalam nagari Pariangan. 

Pertamo Dt. Bandaro kayo, kaduo Dt. Maharajo Basa. Itulah urang nan bacarocok  madang 

giriang, nan manaruah cumaniang munti, nan mamakai si Majo Indo, nan tidua dikasua 

pandak, nan duduak bakalundang bubuik, nan makan bajamba surang.  Balun basimpang nan 

babalahan, balun bakuduang bakaratan. Itulah gadang maso dahulu sabalun Dt. 

Katumangguangan, sabalun Dt. Perpatih Nan Sabatang. Adaik nan berdiri, mako dibuek balau 

pamedanan, nan banamo balairung panjang (lama berkelamaan didirikan kebesaran dalam 

nagari Pariangan. Pertama Dt. Bandaro kayo, kedua Dt. Maharajo Basa. Itulah orang yang 

bercerocok  madang giring, yang menaruh cumaning munti, yang memakai si Majo Indo, yang 

tidur dikasur pandak, yang duduk bersilindung bubuih, yang makan berjamba28 seorang. 

Belum bersimpang yang  berbelahan, belum berkudung berkaratan. Itulah besar masa dahulu 

sebelum Dt. Katumangguangan, sebelum Dt. Perpatih Nan Sabatang. Adat yang berdiri, maka 

dibuat  pamedanan, yang bernama balairung panjang). Di dalam pasambahan ini dijelaskan 

bahwa datuk yang awal sekali dilewakan oleh Maharaja Diraja adalah Dt. Bandaro kayo dan 

Dt. Maharajo Basa di Pariangan, kejadian ini  jauh sebelum Dt. Ketumanggungan dengan Dt. 

Perpatih Nan Sabatang dan kedua datuk ini dilewakan untuk memimpin masyarakat yang ada 

ketika itu. 

 

 Pamedanan dibuat untuk tempat pimpinan dan masyarakat berhimpun dan 

bermusyawarah,  mengatur dan menyusun pemerintahan, hukum dan adat istiadat. Awal 

pendirian balairung bunkanlah suatu hal yang mudah, jelas melalui pemikiran karena belum 

ada balairung sebelumnya untuk dicotoh atau tiru.  Balairung dibuat bukan hanya sekadar 

untuk tempat berhimpun, tetapi setiap bahagian dari balairung merupakan perlambang yang 

mengandung makna.  

 

                                                           
28 Makan berjamba adalah makan bersama dalam satu piring besar. Satu jamba berjulah empat atau enam 

orang. 
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Kesulitan membuat balairun dikiaskan pada hal-hal yang sulit dan rumit, yang 

diuraikan dalam pasambahan sebagai berikut: Nan batonggak tareh jilatang, baparan jo aka 

lundang, nan bakasau jo umbuik nibuang, nan babandua jo batang bayam. Buatan tantejo 

Gurhano, nan mamasak sadang duduak, nan maatok sadang tagak, jangkau nan sampai 

katuturan. Tampaik mandirikan tabuah puluik-puluik, nan bagandang jo saliguri, bakatidik jo 

jangek umo, batataran saga jantan (yang bertiang teras jelatang, berparan dengan akar 

lundang, yang berkasau dengan tunas nibung, yang berbandul dengan batang bayam.  Buatan 

Tantejo Gurhano, yang memasak sedang duduk, yang mengatap sedang berdiri, jangkau yang 

sampai ke tuturan.  Tempat mendirikan tabuh pulut-pulut, yang bergenderang dengan 

seliguri, berketidik dengan kulit hama, bertuturan saga jantan).  

 

Dari uraian di atas disebut nama Tantejo Gurano sebagai pereka seni bina, ia di dalam 

tambo dipercayai sebagai seorang pereka  ahli yang datang dari negeri China.  Berbagai karya 

seni bina dan seni budaya dipercayai hasil karya Tantejo Gurano.  Semua bahan material di 

atas adalah bahan imej, suatu  hal yang mustahil untuk dijadikan sebuah rumah apalagi untuk 

sebuah balairung karena semua nama tumbuhan yang disebut hanya sejenis tanaman semak, 

yang tingginya tidak melebihi satu meter.  Demikian juga dengan tumbuhan jelatang adalah 

sejenis tanaman semak yang sangat gatal apabila bersentuhan dengan kulit, demikian juga 

dengan tabuh atau genderang yang dibuat dari kulit hama, secara nyata semua bahan material 

yang dipakai adalah hal yang mustahil tetapi merupakan metafora yang menjelaskan bahwa 

membuat balairung adalah sesuatu hal yang rumit dan susah bagi masyarakat awam, namun 

bagi Tantejo Gurhano adalah hal yang mudah,  dalam mencari bahan material maupun dalam 

pembuatannya.  Kalau dilihat secara akal sehat  bagi orang awam mungkin saja apa yang 

diperbuat Tantejo Gurhano suatu hal yang tidak masuk akal pada zamannya, seperti juga yang 

diuraikan dalam pasambahan selanjutnya; Mako dihiasi balairung nan panjang dengan lapiak 

daun ilalang, balun balapiak bak urang kini. Urang dahulu ruponyo dalang, balun cadiak nan 

bak kini. Disinanlah rajo malimpahkan kato, tampaik pangulu mancuraikan adaik,  nan 

bajanjang naiak batangga turun, nan babarih babalabeh. Mako dipabuek cupak nan usali, 

gantang nan pusako, bungka nan piawai, naraco nan haluih, taraju nan bagatok. Itulah nan 

turun-tamurun, nan jawek-bajawek sampai sekarang kini tiado barubah-ubah. (Maka dihiasi 

balairung yang panjang dengan tikar daun hilalang, belum bertikar seperti  orang sekarang. 
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Orang dahulu rupanya gila, belum cerdik seperti orang sekarang. Di sanalah  raja melimpahkan 

kata, tempat penghulu mancuraikan adat,  yang berjenjang naik bertangga turun, yang 

berbaris berbelebas. Maka diperbuat cupak yang asli, gantang  pusaka, bungkal yang piawai, 

neraca yang halus, teraju yang digigit. Itulah yang turun-temurun, yang sambut-bersambut 

sampai sekarang ini tiada berubah-ubah).   

 

Dengan demikian disimpulkan bahwa senibina rumah gadang sudah dibuat jauh 

sebelum kedatangan Adityawarman ke Minangkabau.  Hal ini suatu bukti bahwa segala 

perlambang dari rumah gadang tidak dapat dihubungkaitkan dengan tanduk kerbau sebagai 

lambang kemenangan masyarakat tempatan menghadu kerbau dengan kerbau dari tanah 

Jawa ( Majapahit).  Balairung merupakan tempat raja memerintah, berjenjang naik bertangga 

turun dan tempat berhimpun pimpinan masyarakat.  Selain itu balairung juga tempat 

musyawarah berbagai persoalan dalam masyarakat terutama dalam menyusun pemerintahan 

dan adat istiadat yang diamalkan  oleh masyarakat Minangkabau sampai sekarang.  Balairung 

bukan sebuah bangunan tempat tinggal melainkan tempat berkumpul dan tempat menyusun 

pemerintahan seperti diuraikan di atas dan  tempat raja melimpahkan kata atau memerintah.  

Dari sini juga timbul suatu pemikiran untuk memperluas kawasan ke daerah persekitaran.  

Maraja Diraja berpindah dari satu desa ke desa lain untuk memperluas kawasan dan untuk 

menanamkan nilai-nilai adat yang telah mereka buat secara bersama-sama di balairung nan 

panjang, dalam tambo yang diuraikan; mako berpindahlah beliau dari satu dusun ka satu 

dusun, dari satu nagari ka suatu nagari itulah nan ditanam di tiok koto (maka berpindahlah 

beliau dari satu dusun ke satu dusun, dari satu nagari ke suatu nagari, itulah yang ditanam di 

tiap koto). 

 

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa pidato adat berisi tambo yang menceritakan 

asal usul Masyarakat Minangkabau yang dipercayai keturunan dari Iskandar Zulkarnaian yang 

bernama Maharaja Diraja dan diuraikan juga suka duka  perjalan beliau menemukan kawasan 

lereng gunung Merapi sebagai tempat awal bermukim, iaitu di Langgundi Nan Baselo. Dari 

kawasan ini penduduk Minangkabau berkembang ke daerah persekitaran iaitu ke luhak Nan 

Tigo yang dianggap sebagai kawasan asli penduduk Minangkabau.  Kemudian diuraikan juga 
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tentang awal mulanya mendirikan balairung nan panjang sebagai tempat raja memerintah 

dan tempat menyusun pemerintahan serta adat istiadat Minangkabau. Balai rung nan panjang 

direka oleh Tentejo Gurhano seorang pereka seni bina yang dipercayai berasal dari tanah Cina.  

Dalam memperluas kawasan kekuasan Maharaja berpindah-pindah tempat dari suatu dusun 

ke dusun lain sambil menerapkan hukum dan adat istiadat yang telah mereka buat, sehingga 

masyarakat di kawasan persekitaran gunung Merapi yang telah menjadi kawasan 

Minangkabau mengamalkan nilai-nilai adat Minangkabau. 

 

2.5.3.     Pasambahan Malewakan Gala Penghulu  

 

Pasambahan malewakan gala penghulu atau batagak gala penghulu merupakan inti dari 

semua rangkaian pasambahan batagak penghulu.  Karena pada pasambahan ini merupakan 

akad rasminya seseorang ditabalkan menjadi penghulu. Pasambahan ini pada di awalnya juga 

berisi sanjungan kepada semua tamu yang hadir, kemudian dilanjutkan dengan pentingnya 

peran seorang pimpinan adat dalam masyarakat, terutama peran penghulu bagi anak 

kemanakannya, seperti dalam pasambahan dikatakan; luhak dibari bapangulu, kampuang 

dibari batuo, kamanakan dibari bamamak. Kok dikato luhak dibari bapangulu, kato pangulu 

kato manyalasaikan, batingkah mampaukuakan, cakak mararai, silang mananai, maukua 

samo panjang, mangati samo barek. Kok dikato kampuang dibari batuo, kamanakan dibari 

bamamak, pai tampaik batanyo, pulang tampaik mangadu, kapai ditanyoi, pulang diadukan, 

kampuang saparentah tuo, kamanakan saparintah mamak. (luhak diberi berpenghulu, 

kampung dibari pengetua, kemanakan diberi bermamak. Jika  dikatakan luhak diberi 

berpenghulu, kata penghulu kata menyelesaikan, berselisih  memperukurkan, berkelahi 

mendamaikan, silang menanai, mengukur sama panjang, mengati sama berat. Jika dikatakan 

kampung dibari pengetua, kemanakan diberi bermamak, pergi tempat bertanya, pulang 

tempat mengadu, akan pergi ditanyai, pulang diadukan, kampung seperintah pengetua, 

kemanakan seperintah mamak). 
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Dalam pasambahan ini juga diutarakan, bahwa untuk mengangkat seseorang menjadi 

penghulu melalui suatu proses musyawarah untuk mendapat kata sepakat. Karena tanpa 

kesepakatan upacara batagak penghulu tidak dapat dilaksanakan. Dalam pasambahan 

diuraikan;  Kini lah tumbuah pakarjaan baiak dikami silang nan bapangka, pakarajaan nan 

bajunjuang di tangah rumah nangko, mandirikan nan sapanjang adaik.  Mako sabab itulah 

baiyo babukan kami silang nan bapangka, karajo nan bajunjuang. Urang nan bamamak 

bakamanakan, nan barek sapikua, ringan nan sajinjiang, nan baranak babapak, baipa 

babisan.  Pihak manolah nan kami paiyo pabukankan iyolah mancari kato nan saiyo 

(samukapaik), bulek nan sagiliang pipih nan satapiak.  (Sekarang telah tumbuh pekerjaan baik 

bagi kami silang yang berpangkal, pekerjaan yang berjunjungan di tangah rumah ini, 

mendirikan yang sepanjang adat.  Maka sebab itulah beriya berbukan kami silang yang 

berpangkal, kerja yang berjunjuang.  Orang yang bermamak berkemanakan, yang berat 

sepikul, ringan yang sejinjing, yang beranak berbapak, beripar berbesan. Pihak manalah yang 

kami periyakan perbukankan iaitu mencari kata yang seiya, bulat yang segiling pipih yang 

setapik). 

 

Dalam pasambahan ini juga diuraikan tentang maksud dan tujuan melaksanakan 

upacara, iaitu untuk mengangkat penghulu baru sebagai pengganti penghulu yang 

sebelumnya.  Nan manjadi niak jo mukasuik iyolah baju nan balipek nak basaruangkan, kain 

nan disimpan nak dipakai, karih nan talatak nan dipakai, tungkek nan tasanda nak dipakai. 

Aratinyo sagalo pusako kami silang nan bapangka karajo bajunjuang, yaitu gala Dt. Rangkayo 

Mulia nan salamo ko talatak nak dipakai. Kok mahagak di kami silang nan bapangka karajo 

nan bajunjuang terhadok kapado niniak mamak dalam nagari, handak kami babari, pintak 

kami bapalakukan, baju nan salamo iko balipek, lah buliah disaruangkan. Gala pusako nan 

salamo iko talatak lah buliah dipakai. (yang menjadi niat dengan maksud ialah baju yang 

terlipat akan disarungkan, kain yang disimpan akan dipakai, keris yang terletak akan dipakai, 

tongkat yang tersandar akan dipakai.  Ertinya sagala pusaka kami silang yang berpangkal kerja 

berjunjung, yaitu Dt. Rangkayo Mulia yang selama ini terletak akan dipakai. Jika menghagak 

bagi kami silang yang berpangkal kerja yang berjunjung terhadap  ninik mamak dalam nagari, 

hendak kami diberi, pinta kami diperlakukan, baju yang selama ini terlipat, telah boleh 

disarungkan.  Gelar pusaka yang selama ini terletak telah boleh dipakai).  Maksudnya semua 
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benda pusaka yang merupakan pakaian adat seorang penghulu, yang terletak karena 

penghulu sebelumnya meninggal akan dipakaikan kembali kepada penghulu yang akan 

dilewakan.  

 

 Setelah disampaikan maksud dan tujuan melaksanakan upacara, maka pasambahan 

selanjutnya adalah melewakan atau merasmikan gelar pusaka.  Hal ini sekaligus merupakan 

akad dari upacara melewakan gelar pusaka.  Gelar pusaka tidak hanya diberikan kepada yang 

jadi penghulu, melainkan semua gelar pusaka adat yang dimiliki oleh kaum yang bersangkutan 

dipakaikan kembali pada semua anak kemanakan dari kaum tersebut.  Pasambahan 

malewakan gelar pusaka tersebut sebagai berikut; Lai nan bagala St. Permato dahulu, kini 

digalai Dt. Rangkayo Mulia. Beliau itulah nan  mamakai payuang kabasaran, sarato karih nan 

sabilah, di dalam pusako Guci kami. Lai baliau nan tasabuik dikami silang nan bapangka 

karajo nan bajunjuang, nan dibao satandiang duduak sajamba makan, kok  kamudiak nak 

dibaok sahantakan galah, hilia nak dibao sarangkuah dayuang diangku pangulu nan gadang 

basa batuah, niniak mamak kami di dalam nagari. Lapeh dari pado itu manuruik sapanjang 

adaik, kayu gadang bapayu anak. Lai nan manjadi kayu anak baliau iyolah nan bagala Sutan 

Mudo dahulu digalai Dt. Rajo bujang. Dalam pado itu manuruik nan pitua juo di angku pangulu 

nan gadang basa batuah, ketek banamo gadang bagala. Nan banamo si Mukhtar digalai St. 

Permato. Nan banamo si Nurdin digalai St. Mudo. Lai gala nan tasabuik di kami silang nan 

bapangka, karajo nan bajunjuang, kok batamu dipasa nan rami, di labuah nan golong, itu gala 

nak dimintak dihimbaukan. Sakian sambah jo titah nak lalu dipuhunkan (yang bergala St. 

Permato dahulu, kini digelari Dt. Rangkayo Mulia. Beliau itulah yang  memakai payung 

kebesaran, serta keris yang sebilah, di dalam pusako Guci kami.  Beliau yang tersebut bagi 

kami silang yang berpangkal kerja yang berjunjung, yang  di bawa setanding duduk sejamba 

makan, jika  kemudik supaya dibawa sehantakan galah, ke hilir supaya dibawa serangkuh 

dayung bagi angku penghulu yang besar bertuah, ninik mamak kami di dalam nagari. Lapes 

dari itu menurut sepanjang adat, kayu besar berpayu anak.  yang menjadi kayu anak atau wakil  

beliau ialah yang bergelar Sutan Mudo dahulu sekarang diberi gelar Dt. Rajo bujang. Dari itu 

menurut yang pitua juga bagi engku penghulu yang besar bertuah, kecil bernama besar 

bergelar.  Yang bernama si Mukhtar digelari St. Permato.  Yang bernama si Nurdin digelari St. 

Mudo.  Gelar yang tersebut bagi kami silang yang berpangkal, kerja yang berjunjung, jika 
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bertemu di pasar yang ramai, di lebuh yang datar, itu gelar minta dihimbaukan.  Sekian 

sambah dengan titah sypaya lalu dipuhunkan).   

 

Pada pasambahan inilah dilafazkan oleh salah seorang penghulu yang dituakan dalam 

pesukuan atau penghulu yang ditunjuk.  Setelah selesai dilafazkan pasambahan ini maka 

rasmilah penghulu baru memakai gelar pusaka dan rasmi pula beliau mengemban tanggung 

jawab dan kewajipan sebagai penghulu.  Pemberian gelar bukan saja kepada penghulu yang 

baru ditabalkan melainkan juga pada para pembantunnya iaitu urang nan ampat jinih (orang 

yang empat jenis) yang terdiri dari malin, manti dan dubalang. Jika ada panungket atau yang 

menjadi wakil dari penghulu juga dirasmikan pada waktu yang bersamaan. Pemberian gelar 

pusaka juga diberikan kepada semua anak kemanakan di bawah satu payung dan kepada anak 

pisang atau anak-anak dari semua saudara lelaki yang ada dalam kaum.  

 

2.5. 4.    Batagak penghulu  di tanah tasirah  

 

Batagak pangulu di tanah tasirah maksudnya menobatkan penghulu baru di kawasan 

pekuburan karena penghulu sebelum meninggal dunia. Batagak penghulu seperti ini dilakukan 

pada hari pengebumian penghulu yang sebelumnya dan setelah selesai pengebumian 

penghulu yang wafat maka lansung dilakukan upacara adat pasambahan batagak penghulu. 

Penghulu baru yang dipilih adalah salah seorang anak kemanakan dari kaum yang 

bersangkutan yang dipilih secara mufakat oleh semua anggota keluarga.  

 

Pasambahan ini juga dimulai dengan pembukaan pasambahan yang berisikan pengantar 

pasambahan basa-basi, pidato adat dan selanjutnya disampaikan isi pasambahan tentang 

pentingnya seorang pimpinan bagi suatu kaum dan kalau seorang pimpinan telah meninggal 

dunia maka diperlukan untuk mengangkat pimpinan yang baru, yang diuraikan dalam 

pasambahan berikut; Kok dikato kampuang batuo, atau kamanakan bamamak, pai tampaik 

batanyo pulang tampaik babarito, pai ditanyo pulang dibaritokan. Kampuang nak saparentah 

tuonyo kamanakan nak saparintah mamaknyo. Lapeh dari pado itu, manuruik nan pitua juo 
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diangku pangulu nan gadang basa batuah. Sagalo duo dijadikan Allah, siang malam, patang 

pagi, sakik sanang, hiduik mati. Tiok nan batubuah marasokan sakik, tiok nan banyawa 

marasokan mati. Di dalam pado itu nan pitua juo, malang tak dapek ditulak, mujua tak dapek 

diraiah. Lah taraiah kami di nan malang, lah batulah di nan mujua. Lah panjang palapah, lah 

singkek pinggalan, lah panjang malangkah, lah singkek permintaan, lah berpulang angku 

kami (mamak kami) kerahmatullah (Jika dikatakan kampung ada yang dituakan atau 

pimpinan,  kemanakan bermamak, pergi tempat bertanya pulang tempat berberita, pergi 

ditanya pulang diberitakan.  Kampung supaya seperintah pengetuanya, kemanakan 

seperintah mamaknya.  Lepas dari itu, yang menurut pitua engku penghulu yang besar 

bertuah.  Sagala dua dijadikan Allah, siang malam, petang pagi, sakit senang, hidup mati.  Tiap 

yang bertubuh merasakan sakit, tiap yang bernyawa merasakan mati.  Dari itu merupakan 

petua juga, malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Telah teraih bagi kami 

kemalangan, telah bertulah pada yang mujur.  Telah panjang pelepah, telah singkat 

penggalan, telah panjang melangkah, telah singkat permintaan, telah berpulang engku kami 

kerahmatullah).  

 

Dari uraian pasambahan di atas menerangkan tentang kemalangan yang dihadapi oleh 

kaum karena penghulu mereka meninggal dunia (wafat), yang merupakan kemalangan bagi 

kaum yang bersangkutan.  Kemalangan yang merupakan kehendak Allah SWT sebagai 

pencipta yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun (mujur tak dapat diraih malang tak dapat 

ditolak), karena semua mahkluk akan kembali kepada yang maha mencipta.  

 

Persembahan ini dilanjutkan dengan maksud untuk mengangkat penghulu baru, yang 

akan dijadikan sebagai pengganti penghulu yang telah wafat.  Dalam pepatah dikatakan; 

Ramo-ramo sikumbang janti, katik Endah pulang bakudo. Patah tumbuah hilang baganti, 

pusako tingga di nan mudo (rama-rama sikumbang janti, katib Endah pulang berkuda. Patah 

tumbuh hilang berganti, pusaka tinggal pada yang muda). Pengangkatan ini dilakukan atas 

kesepakatan kaum yang bersangkutan. Dalam pasambahan dilafazkan pasambahan 

mengangkat penghulu baru sebagai berikut; Mako sabab itulah mako baiyo babukan kami 

silang nan bapangka, urang nan barek sapikua, ringan nan sajenjeng, urang nan bamamak 



 

60 
 

bakamanakan, nan baranak babapak. Pihak manolah nan kami paiyo pabukankan, iyolah 

mancari kato nan sapakaik, bulek nan sagiliang pipih nan satapiak. Kok bulek namonyo lah 

buliah digolongkan, pipih nan lah buliah dilayangkan iyolah nan bagala St. nagari dahulu, kini 

digalai Dt. Tumbijo, untuak manggantikan baliau nan terdahulu. Lai baliau nan tasabuik di 

kami silang nan bapangka, nak dibaok satandiang duduak sajamba makan, kok mudiak nak 

dibaok sahantakan galah, hilia nak dibaok sarangkuah dayuang. Lapeh dari pado itu kok 

batamu dilabuah nan golong, dipasa nan rami itu gala nan dimintak dihimbaukan. Sakian 

sambah jo titah dipuhunkan (Maka sabab itu  kesepakatan kami silang yang berpangkal, orang 

yang berat sepikul, ringan yang sejinjing, orang yang bermamak berkemanakan, yang beranak 

berbapak. Pihak manalah yang kami setujui, iyalah mencari kata yang sepakat, bulat yang 

segiling, pipih yang setapik. Jika  bulat namanya telah boleh digelindingkan, pipih telah boleh 

dilayangkan: Yang bergelar St. nagari dahulu, kini diberi gelar Dt. Tumbijo, untuk 

manggantikan baliau yang telah mendahului.  Beliau yang tersebut bagi kami silang yang 

berpangkal, agar di bawa setanding duduk sejamba makan, jika mudik supaya dibawa 

sehentakan galah, hilir supaya dibawa serengkuh dayung.  Lepas dari itu jika bertemu di lebuh 

raya, di pasar yang ramai itu gelar yang minta dihimbaukan. Sekian sambah dengan titah 

dipuhunkan).  

 

Pasambahan di atas juga merupakan lafaz dari pengangkatan seorang jadi penghulu untuk 

menggantikan penghulu yang meninggal dunia.  Pasambahan ini dilakukan di tanah pekuburan 

setelah penghulu yang wafat dikebumikan.  Maka rasmilah penghulu baru mengemban tugasnya 

dan tanggung jawab sebagaimana mestinya.  Namun pengangkatan penghulu di tanah tasirah ini 

tidak sampai disitu saja karena kaum yang bersangkutan harus membuat kenduri dengan syarat 

memotong seekor kerbau sebagai syarat mengangkat penghulu.  Pasambahan batagak penghulu 

di tanah pekuburan ini tidak berlama-lama, sembah-menyembah berisikan hal yang penting saja, 

iaitu mengangkat pengganti penghulu yang meninggal dunia untuk memimpin kaum yang 

bersangkutan dan menunaikan berbagai tanggung jawab dan kewajipan yang harus dipikulnya 

sebagai seorang penghulu. 
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2.6.      SUMPAH PENGHULU       

 

Gambar  16:  lustrasi penghulu yang dilewakan sedang disumpah 

 

Tugas seorang penghulu bukanlah sekadar pemberian gelar kehormatan melainkan sebuah 

tanggung jawab yang besar, yang harus dijalankan dengan benar sesuai dengan alur dan patut 

serta adat istiadat yang berlaku. Rasjid manggis (1985:140) mengatakan: Penghulu tidak boleh 

“memancung putus, memotong habis”, ertinya seorang penghulu tidak boleh memutuskan 

sesuatu atas kemauan sendiri. Dalam suatu masalah, sebelum keputusan diambil, segala sesuatu 

diindang ditampi tareh29, dipilih satu-persatu, maksudnya dirundingkan masak-masak lebih 

dahulu, disisihkan yang baik dan yang buruk dan dipikirkan benar-benar. 

 

Dari uraikan Rasjid Manggis di atas, dalam berbuat dan bertindak penghulu tidak boleh 

sembarangan, harus berdasarkan alur atau atauran-aturan adat yang berlaku sesuai kepatutan.  

Karena tugas dan tanggung jawab seorang penghulu adalah seorang yang dapat memutuskan 

maka kepada pengulu perlu diberikan batasan-batasan dan diikat dengan satu sumpah agar 

penghulu dalam menjalankan tugasnya tidak sembarangan dan tidak salah langkah.  Pada 

seorang penghulu terletak masa depan kehidupan anggota kaumnya, maju mundurnya 

kehidupan anak kemanakannya dikemudian hari juga banyak ditentukan oleh seorang 

penghulu.  Dalam pepatah dikatakan: 

 

Rotan paladai balah sipi 

Tarik pangabek laie sereng 

Buatan anak rajo tiku 

                                                           
29 Diindang ditampi tareh maksudnya diselidiki kebenaran suatu masalah sehingga dapat dibedakan mana 

yang baik dan mana yang buruk mana yang benar dan mana yang salah.   
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Barih balabeh kok nyo sipi  

Bungka naraco kok tateleng 

Adaik bamain di pangulu 

 

(Rotan peledai belah sipi 

Tarik pengikat bilah sereng 

Buatan anak raja tiku 

Baris belebas umpamanya tipis  

Bungkal naraca jika terteleng 

Adat bermain pada penghulu). 

 

Kekuasaan yang telah diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi penghulu 

dapat saja disalah gunakan, misalnya menjual harta pusaka kaum atau mengucilkan anak 

kemanakan yang tidak disukainya.  Jelas yang demikian berakibat menyengsarakan anak 

kemanakan dikemudian hari, agar penghulu tersebut tidak berbuat sesuka hati maka ia perlu 

disumpah.  Sumpah penghulu dipercayai akan berakibat fatal bila tanggung jawab yang 

diberikan tidak dijalankan oleh penghulu yang bersangkutan sebagaimana mestinya dan akan 

membawa mudharat atau celaka bagi penghulu yang bersangkutan.  

 

Cara menyumpah seorang penghulu adalah, ketika sedang berlansung pidato adat atau 

pasambahan batagak penghulu, salah seorang penghulu yang ditunjuk atau ulama meletakan 

Alquran di atas kepala penghulu yang bersangkutan, kemudian ulama yang dituakan di dalam 

nagari mengikrarkan sumpah yang diikuti oleh penghulu yang  disumpah.  Sumpah ini 

disaksikan oleh semua penghulu dan tamu yang hadir.  Sumpah yang lafazkan tersebut iaitu: 

 

Demi Allah sayo bajanji 

akan menghukum adia 

akan bakato bana,  

mamaliharo anak kamanakan 
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manuruik alua nan luruih 

manampuah jalan nan pasa 

mamalihari harato pusako 

kusuik nan kamanyalasaikan 

karuah nan kamanjaniahkan 

mamaliharo anak kamanakan  

sarato koroang dengan kampuang 

sampai ka koto jo nagari 

 

Pangulu sabuah hukum 

sakato lahia dengan batin 

sasuai muluik jo hati 

umanat samo dipacik 

ikara samo diunyi 

kalau tidak: 

Ka ateh indak bapucuak 

ka bawah indak baurek 

di tangah-tangah diliriak kumbang 

bak karakok tumbuah di batu 

hiduik sagan mati indak namuah 

diasak layua dicabuik mati. 

 

(Demi Allah saya berjanji 

akan menghukum adil 

akan berkata benar  

memelihara anak kemanakan 

menurut alur yang lurus 

menempuh jalan yang ramai 

memelihara harta pusaka 

kusut yang akan menyelesaikan 

karuh yang akan menjernihkan 

memelihara anak kemanakan  

serta korong dengan kampung 

sampai ke koto dengan nagari 



 

64 
 

 

 

Penghulu sebuah hukum 

sekata lahir dengan batin 

sesuai mulut dengan hati 

amanat sama dipegang 

ikrar sama ditepati 

kalau tidak: 

Ke atas tidak berpucuk 

ke bawah tidak berakar 

di tengah-tengah dilubangi kumbang 

seperti kerakok tumbuh di batu 

hidup segan matipun susah 

dipindahkan layu dicabut mati) 

 

Sumpah penghulu yang dilafazkan adalah sebagai janji penghulu sesuai dengan agama 

dan budaya yang dianut masyarat Minangkabau, terhadap amanah yang dibebankan 

kepadanya.  Sumpah ini dipercayai apabila penghulu yang bersangkutan tidak melaksanakan 

tanggung jawab dan kewajiban yang diamanahkan kepadanya mengakibatkan hidupnya 

sengsara seumur hidup, seperti yang di ikrarkan di dalam sumpah iaitu: Ke atas tidak 

berpucuk, ke bawah tidak berakar, di tengah-tengah dilubangi kumbang, seperti kerakok 

tumbuh di batu, hidup segan matipun susah, dipindahkan layu dicabut mati, dengan kata lain 

hidupnya sengsara pepanjang hayatnya. Untuk itu diharapkan orang yang diangkat menjadi 

penghulu adalah orang yang benar-benar dapat menjalankan tanggung jawab dan kewajiban 

sesuai dengan yang diamanahkan kepadanya, karena padanya tersangkut kesejahteraan dan 

masa depan anak kemanakannya. 
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Gambar  17: Pelantikan penghulu secara masal (82 Orang) di Batang Tabik Payakumbuh tahun 

2001,  luhak Lima Puluh Koto 
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BAB  III 

PAKAIAN PENGHULU: LAMBANG DAN MAKNA 

 

 

3.1.      Pendahuluan 

 

Pakaian yang dipakai oleh penghulu di Minangkabau pada dasarnya mengandung falsafah adat, 

terutama pakaian yang pakai pada upacara adat kebesaran Minangkabau. Bila dilihat reka 

bentuk dan rekahias pakaian penghulu luhak Nan Tigo pada dasarnya sama.  Perbedaannya 

hanya terjadi karena pengaruh adat selingkungan nagari (tradisi tempatan).  Perbedaan ini 

mungkin saja dalam pemilihan warna dan motif.  Bahan tradisi yang dipakai untuk pakaian 

adat juga mengandung lambang-lambang falasafah adat terutama tenunan songket sebagai 

satu-satunya tenunan asli masyarakat tempatan yang dipakai untuk pakaian adat.  Walaupun 

adat selingkungan nagari menimbulkan adanya perbedaan antara pakaian penghulu di suatu 

nagari atau luhak dengan pakaian yang dipakai oleh penghulu yang bersasal dari nagari atau 

luhak yang berbeda, namun tidak merubah reka bentuk sebagai konsep dasar pakaian penghulu.  

Perubahan reka bentuk jelas akan melahirkan nilai-nilai yang berbeda dari konsep pakaian 

penghulu sebagai benda budaya tradisi yang menjadi lambang dan mengandung falsah adat. 

 

3.2.      Konsep Pakaian Penghulu 

 

Pakaian adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan. Pakaian tidak hanya sekadar untuk 

tubuh dari  sinar matahari, panas dan hujan dan  melindungi tubuh dari hal yang dianggap 

terlarang dilihat oleh orang lain. Selain berfungsi alamiah pakaian juga berfungsi sebagai 

lambang peradaban mencerminkan perlakuan budaya dalam masyarakat setempat.  Salah 

satunya adalah pakaian adat yang dipakai oleh masyarakat Minangkabau sendiri.  
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Pakian tradisi yang sudah disakralkan oleh masyarakatnya, merupakan lambang yang 

mengandung makna nilai-nilai falsafah budaya masyarakat pengguna. Hal yang sama juga 

berlaku pada masyarakat Minangkabau.  Pakaian adat yang dipakai oleh penghulu sebagai 

pimpinan adat di Minangkabau, merupakan lambang yang mengandung makna falsafah adat 

Minangkabau.  Sebagai pakaian adat, pakaian penghulu dikongkong oleh norma-norma adat, 

baik dari segi reka bentuk maupun cara pemakaiannya.  Karenanya dalam pemakaiannya, 

hanya boleh dipakai oleh penghulu dalam upacara adat.  Dalam pepatah dikatakan: Nan rajo 

tagak babarih, nan penghulu tagak diundang,  bukan mudah basisik karih, kapalang 

tangguang pusako hilang (Yang raja tegak berbaris, yang penghulu tegak diundang, bukan 

mudah bersisip keris, kepalang tanggung pusaka hilang).  Maksud pepatah di atas adalah, 

dalam berpakaian adat, hendaklah disesuaikan dengan status di dalam adat, yang boleh 

memakai pakaian raja adalah raja dan yang boleh memakai pakaian penghulu adalah penghulu, 

dan bila dipakai oleh orang lain akan janggal dan tidak pada tempatnya.  

 

 

 

Gambar 18 : Datuk Pamuncak Alam   Sati, Basa Ampek Balai Tuan Gadang diBatipuah diapi 

oleh para dubalang memakai pakaian kebesaran  penghulu. 
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Untuk melihat lambang dalam pakaian adat kebesaran penghulu, harus dilihat pakaian 

adat itu satu persatu dan bahagian-perbahagian dari pakaian, baik melalui reka bentuk maupun 

melalui desainya.  Pakaian adat yang dipakai oleh seorang penghulu terdiri dari, (1) saluak 

sebagai tutup kepala, (2) baju gadang, (3) sarawa gadang, (4) sampiang dan tali pinggang, (5) 

sandang, (6) keris, (7) tongkat dan sandal.  

 

3.3.       Tutup Kepala Penghulu 

 

Terdapat dua jenis tutup kepala penghulu ada dua macam, iaitu deta bakaruik30dan saluak 

batimbo31 yang dipakai pada upacara adat.  Pengetua LKAAM Kabupaten Agam, Datuak 

Penghulu Basa dalam temuduga di Bukittinggi, beliau mengatakan bahwa; Deta bakaruik 

umurnya lebih tua dibandingkan saluak batimbo, namun sekarang saluak batimbo lebih banyak 

dipakai oleh para penghulu pada acara adat.  Sedangkan deta bakaruk hanya banyak dipakai 

oleh penghulu di Tanah Datar, seperti di Padang Magek, Lintau dan Sungayang.  Pada luhak 

Limapuluh Kota deta bakaruik juga masih dipakai waktu mengangkat seseorang menjadi 

penghulu.32  

 

3.3.1.   Deta Bakaruik  

 

Dinamakan deta bakaruik karena dari lilitan di kepala menimbulkan kesan kerut. Kerutan  juga 

terjadi karena tekstur bahannya yang memang berkerut.  Namun tidak ada catatan pasti 

semenjak bila  deta bakaruik mulai dipakai sebagai bahagian pakaian adat penghulu atau saluak 

batimbo mulai dijadikan pakaian adat.  Dilihat dari saluak batimbo yang memakai bahan batik 

                                                           
30 Deta bakaruik atau destar berkerut adalah bahagian pakaian kebesaran penghulu.  Pada luhak lima 

Puluh Kota, penghulu memakai deta bakaruik ketika berlansung upacara penobatan penghulu.  Umur destar ini 

lebih tua dari saluak batimbo. 

 
31 Saluak batimbo juga merupakan pakaian adat kebesaran penghulu yang lebih mencirikan Islam dengan 

memakai bahan batik Jambi sebagai bahan material saluak.  Batik Jambi bermotif kaligrafi dan kadang kadang 

memakai ayat-ayat pendek, hal ini sebagai lambang adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. 

 
32 Temuduga di Bukittinggi, jun 2002 
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Jambi dengan desain kaligrafi, jelas bahwa saluak batimbo ada setelah Islam masuk ke 

Minangkabau dan mengikut datuak Penghulu Basa dalam temuduga, deta bakaruik dipakai 

sebelumnya (sebelum Islam masuk ke Minangkabau). 

 

Bahan yang dipakai untuk deta bakaruik adalah bahan kapas atau sutera yang berwarna 

hitam dengan ukuran panjang lima hasta.  Kalau dilihat dari rekaannya maka deta bakaruik 

lebih sederhana dari saluak batimbo.  Reka deta bakaruik hanya berupa selembaran kain 

berwarna hitam yang panjangnya lima hasta atau lebih kurang dua meter, yang pakaian dengan 

cara melilitkannya ke kepala.  Bahan berkerut dipadatkan sesuai dengan arah kerutan iaitu arah 

memanjang dari kain, kemudian diikatkan di kepala (seperti dalam fotograf). Kerut-kerutan 

yang rapat diletakan pada bahagian tengah hadapan kepala, diletak tepatnya pada tengah muka 

kepala berbatasan dengan kening. 

 

Dalam pepatah diuraikan tentang deta bakaruik, iaitu; Badeta panjang bakaruik, 

bayangan isi dalam karuik, panjang tak dapek diukua, leba tak dapek dibilai, salilik lingkaran 

kaniang, tiok katuak baundang-undang, tiok karuik aka manjala (Berdestar panjang berkerut, 

bayangan isi dalam kerut, panjang tak dapat diukur lebar tak dapat disambung, selilit 

lingkarang kening, tiap lipit berundang-undang, tiap kerut akar menjalar).  Dari pepatah ini 

jelas bahwa destar berkerut bukan hanya sekadar pengikat atau penutup kepala melainkan 

mengandung nilai-nilai falsafah yang merupakan lambang kepimpinan masyarakat 

Minangkabau khususnya lambang kepimpinan penghulu.  Maknanya seorang penghulu adalah 

seorang pemimpin yang katanya didengar dan perintahnya diturut karena memiliki pemikiran 

dan pandangannya yang luas.  Sebagai seorang pemimpin kaum ia harus memahami berbagai 

permasalahan anak kemanakan dan mampu memecahkan berbagai persolan yang timbul dalam 

kaum dan masyarakat lingkungannya.  Bayangan isi dalam karuik, panjang tak dapek diukua 

(bayangan isi dalam kerut, panjang tak dapat diukur). Seorang penghulu sebagai pemimpin 

adalah orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan luas dan tidak dapat diukur.  Seorang 

penghulu juga tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain dalam memimpin anak kemanakannya, 

leba tak dapek dibilai (lebarnya tak dapat disambung).  

 

Dalam memimpin penghulu mempunyai batasan tertentu dalam adat, penghulu kaum 

berkuasa pada kaumnya dan tidak dapat dicampuri oleh penghulu lain dalam memimpin anak 
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kemanakannya.  Demikian juga kepimpinan penghulu dalam nagari juga tidak dapat dicampuri 

oleh nagari lain, sebab setiap nagari memiliki otonomi sendiri-sendiri di dalam adat, yang 

diibaratkan salilik lingkaran kaniang (selilit lingkaran kening).  Tiok katuak baundang-undang, 

tiok karuik aka manjala (tiap lipit berundang-undang dan tiap kerut akal menjalar), makna 

pepatah ini ialah seorang penghulu harus mengusai berbagai undang-undang dan hukum adat, 

ia juga mempunyai kemampuan menyelesaikan berbagai persoalan.  Diantara undang-undang 

yang harus dikuasai penghulu adalah undang-undang nan ampek (yang empat). Undang-

undang yang empat terdiri dari undang-undang nagari, undang-undang isi nagari, undang-

undang luhak dan rantau, serta undang-undang yang dua puluh. 

 

Seorang pengulu juga harus memahami cupak nan duo (cupak yang dua)33 iaitu itu 

cupak usali dan cupak buatan.  Cupak usali adalah nilai-nilai yang mereka terima secara turun 

temurun dari nenek moyang mereka terdahulu.  Cupak buatan adalah nilai-nilai atau aturan 

yang dibuat kemudian atas kesepakatan atau karena keterpaksaan keadaan.  Dalam menjalan 

kepimpinannya sehari-hari, bila harus mengambil tindakan hukum adat, maka segala keputusan 

harus berdasarkan undang-undang nan duo puluh (yang dua puluh), terutama dalam 

menyelesaikan berbagai permasalah dalam kaum dan masyarakat nagari. 

 

Dengan demikian deta bakaruik bukan hanya sekadar penutup kepala saja tetapi juga 

menjadi lambang kepimpinan mengikut tradisi Minangkabau, yang harus difahami dan 

diamalkan dalam kehidupan sehari.  Penghulu harus berwawasan luas dan bijaksana dalam 

memimpin dan mengambil keputusan.  Demikian juga apabila menghadapi berbagai 

permasalahan, seorang penghulu harus memahami berbagai undang-undang agar tidak salah 

jalan dalam mengambil berbagai keputusan.  Ianya harus adil dan bijaksana seperti kata 

pepatah, tibo diparuik indak dikampihkan, tibo dimato indak dipiciangkan (tiba diperut tidak 

dikempiskan dan tiba dimata tidak dipicing), maksudnya ialah apabila terjadi kesalahan pada 

                                                           
33 Cupak adalah takaran yang dibuat dari bambu.  Cupak yang dimaksud disini adalah aturan atau norma 

yang menjadi ukuran dalam kehidupan bermasyarakat.  Ukuran yang berlaku dalam adat ada dua macam yang 

dinamakan dengan cupak usali dan cupak buatan. Cupak usali adalah nilai-nilai yang telah diterima secara turun 

temurun sedangkan cupak buatan adalah nilai dan aturan yang datang kemudian yang dibuat atas kesepakatan 

bersama. 
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dirinya atau anggota kaumnya maka yang bersangkutan harus dihukum sebagaimana 

mestinya. 

 

Gambar  19:  Lakar deta bakaruik 

 

 

 

 

Gambar 20: Deta bakaruik. Sumber:  John Sumerfield in Walk splendor  ceremonial dress and the 

Minangkabau (1999) 

 

3.3.2       Saluak batimbo   
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Saluak batimbo34 juga merupakan tutup kepala penghulu yang fungsinya sama dengan deta 

bakaruik, iaitu merupakan bahagian dari pakaian adat kebesaran penghulu yang dipakai 

dalam upacara-upacara adat.  Seperti apa yang diuraikan Datuk Rajo penghulu di atas, 

walaupun umur saluak batimbo lebih muda dari deta bakaruik, namun saluak batimbo banyak 

dipakai oleh penghulu di dalam upacara adat. Dinamakan saluak batimbo karena ujung-ujung 

pada kedua sisinya timbal balik (batimba atau batimbo) direka sama pada sisi kiri dan kanan, 

iaitu dengan menggulung kedua ujung-ujungnya ke dalam dan dipinkan ke badan saluak.  

Rekaan yang unik ini memberi kesan tersendiri pada saluak batimbo dan tidak semua orang 

dapat melakukannya.  Tidak semua orang dapat membuat rekaan saluak, pereka saluak 

adalah orang-orang kusus yang jumlahnya sangat sedikit dan hampir sulit dijumpai. 

 

Saluak batimbo dibuat dari selembar kain batik Jambi yang berukuran lebih kurang 

satu meter persegi.  Rekaan saluak batimbo dibuat sedemikian rupa tanpa memakai jahitan, 

hanya dipersatukan dengan memakai pin-pin kecil.  Pada bahagian hadapan yang terletak pada 

kening, saluak dibuat berlipit-lipit yang menimbulkan kesan bertingkat atau berjenjang-

jenjang, sedangkan bahagian atasnya tertutup dan datar.  Ujung kiri dan kanan dijadikan 

penutup pada bahagian sisi, sehingga bentuk saluak terlihat kokoh dan rapi.  Dalam pepatah 

diuraikan tentang saluak batimbo; Basaluak batiak batimbo, leba tak dapek dibilai, salilik 

salingkaran kaniang, ikek santuang di kapalo, tiok katuak baundang-undang, tiok karuik aka 

manjala, bajanjang naiak batangga turun (Bersaluk batik bertimba, lebarnya tak dapat 

disambung, selilit lingkaran kening, ikat kuat di kepala, tiap lipit berundang-undang, tiap kerut 

akar menjalar, berjenjang naik bertangga turun). 

 

Batik Jambi sebagai bahan material saluak bermotif kaligrafi arab.  Dilihat dari tehnik 

batik sendiri, sebenarnya sudah lama tekstil yang dihias dengan tehnik batik dikenal pada 

pakaian adat di Minangkabau.  Bila dilihat dari sejarah tekstil di kawasan Nusantara, maka 

motif batik pada umumnya berasal dari pulau Jawa dan kain batik juga banyak dipakai dalam 

adat istiadat di Minangkabau, hal ini berkemungkinan terjadi karena hubungan Minangkabau 

dengan kerajaan-kerajaan di pulau Jawa pada masa lampau yang sudah lama terjalin, 

                                                           
34 Batimbo asal katanya timbo iaitu suatu wadah untuk mengambil air, Batimbo juga mempunyai bererti 

sama bertimbal balik. 
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terutama zaman kerajaan Pagaruyung yang didirikan oleh Adityawarman yang semasa 

kecilnya pernah mendapat pendidikan di Majapahit.  Selama Adityawarman menjadi 

pembesar di Majapahit sudah dapat diduga adat resam dan seni budaya kerajaan Majapahit 

sedikit sebanyaknya melekat di hati Adityawarman, tidak hairan kalau sebahagian dari budaya 

yang berlaku di Majapahit juga dipakai di Minangkabau, salah satunya adalah seni hias tekstil 

yang merupakan bahan utama untuk pakaian.  Namun dilihat dari desain batik yang dipakai 

untuk saluak batimbo bukanlah desain batik jawa. Desain batik yang dipakai sebagai bahan 

material saluak bermotifan kaligrafi yang tidak ada pada seni batik di pulau Jawa.  Kaligrafi 

menggambarkan seni budaya Islam, jelas hal ini terjadi sesudah pemerintahan 

Aditiyawarman, karena Islam berkembang dengan baik di Minangkabau setelah 

pemerintahan Adityawarman.  

 

Batik Jambi adalah sejenis kain batik yang telah disesuaikan dengan unsur Islam.  

Sebelum Indonesia merdeka sebahagian kawasan Jambi termasuk ke dalam kawasan 

Minangkabau, seperti yang diuraikan sebelumnya oleh Nasoen pada Bab I hal 31 iaitu: 

Yang bernama Minangkabau meliputi seluruh kawasan yang terletak antara kerajaan 

Palembang dan sungai Siak di daerah timur dan antara kerajaan Majunta dan sungai 

Singkel sebelah barat.  Daerah Minangkabau sebahagian terdiri dari tanah pegunungan 

Bukit Barisan, membujur dari barat laut ke tenggara. Mengikut pendapat ini alam 

Minangkabau itu sebahagiannya telah menjadi propinsi Sumatera Barat, Palembang, 

Jambi dan daerah Siak sekarang masuk propinsi Riau. 

 

Tidak hairanlah batik Jambi dijadikan Batik Jambi dijadikan kain adat kebesaran 

Minangkabau, apa yang diuraikan oleh Nasroen jelas telah menjawab keraguan, bahwa 

sebelumnya Jambi menjadi propinsi, sebahagian kawasan Jambi merupakan kawasan 

Minangkabau. Namun sekarang setelah Jambi menjadi Propinsi dan mempunyai otonomi 

sendiri, batik Jambi menjadi salah satu tekstil kebanggaan propinsi Jambi dan bahkan 

dijadikan kerjinan rakyat yang mereka kembangkan menjadi usaha kraft daerah.  

 

Dengan masuknya Islam ke Minangkabau, budaya Islam telah menyatu dengan budaya 

masyarakat Minangkabau.  Antara adat dan agama telah berpadu dan sulit untuk 

dipisahankan, dalam pepatah dikatakan, “adat basandi syarak, syarak basandi kitabulalah” 

(adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah).  Dari pepatah ini jelas tercermin hubungan 
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yang sangat erat antara agama dan budaya.  Agama Islam juga berpengaruh terhadap bidang 

seni budaya, termasuk seni berpakaian, hal ini tercermin dari pakaian yang dipakai oleh 

masyarakat Minangkabau yang bernuasa Islami dalam kehidupan sehari-hari dan dalam 

upacara adat.  Pengaruh Islam tidak hanya pada reka bentuk saja tetapi juga pada desain, 

diantaranya motif tekstil yang dipakai untuk salauak batimbo dengan seni kaligraf arab.  

Bahkan tidak jarang pada tekstil saluak batimbo ditemui ayat-ayat pendek yang ada dalam 

Alquran, Contohnya, terdapat kata-kata Allah  dan Muhamad.  Di bawah ini diuraikan contoh 

kaligrafi yang terdapat dalam batik Jambi: 

 

 

            

Gambar 21:  Batik Jambi dengan desain kaligrafi. Sumber:  Fraser Silvia in  Handwoven textiles 

of South East Asia (1992) 

 

Ayat yang dikandung dalam desain batik Jambi fotograf 5.3 adalah sebagai berikut:  
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- Desain yang terdapat di tengah batik Jambi: 

 

 

 

Ayat di atas berbunyi: Asyhadu allaa illaaha illallah, wa asyhadu anna Muhamadha 

Rasulullah. Artinya: Saya mengakui tiada Tuhan selain Allah, dan Muhamad ada 

utusan Allah 

 

- Desain yang terdapat pada bahagian sudut-sudut batik Jambi: 

                        

 

 

- Desain yang terdapat pada sudut kanan atas berbunyi:Laa ilaaha illallah, ertinya: Tiada 

Tuhan selain Allah. 

-  
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- Desain yang terdapat pada sudut kiri atas berbunyi:Laa ilaaha illallah, ertinya: Tiada 

Tuhan selain Alah 

 

 

 

- Desain yang terdapat pada sudut kiri bawah berbunyi:Laa ilaaha illallah, 

ertinya: Tiada Tuhan selain Allah 

 

Desain kaligrafi yang terdapat di tengah-tengah batik Jambi fotograf 5.3 di atas 

merupakan ikral yang harus diucapkan oleh setiap masyarakat Minangkabau. Asyhaadu ala 

ilaaha illallah wa asyhaadu anna Muhamada rasulullah, mereka wajib mengakui dan 

mengikrarkan:  Tidak ada Tuhan selain allah dan nabi Muhamad adalah utusan Allah.  Desain 

yang terdapat pada sudut-sudut batik Jambi (1), (2) dan (3) bentuk desain kaligrafi yang 

berbeda-beda tetapi mengandung makna yang sama dan merupakan penekanan pada ayat 

kaligrafi yang terdapat di tengah-tengah tekstil iaitu:  Laa ilaaha illallah (tiada Tuhan selain 

Allah). 
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Gambar  22:  Batik Jambi dengan motif kaligrafi yang divariasi dengan bentuk geometris. 

Sumber: John Sumerfield in Walk splendor ceremonial dress and the 

Minangkabau (1999) 

 

 

Ayat yang dikandung dalam desain batik Jambi fotograf 5.4, adalah sebagai berikut:  

 

- Desain yang terdapat di tengah batik Jambi  

 

 

 

Ayat di atas berbunyi: Laa ilaaha ilallah Muhamada Rasulullah, ertinya: Tiada Tuhan 

selain Allah dan Muhamad utusan Allah 
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- Desain yang terdapat di tengah keempat-empat sisi kain: 

 

 

Ayat di atas berbunyi: Rabbi yallahu, ertinya: Tuhanku adalah Allah 

 

- Desain yang terdapat di sudut keempat-empat sudut kain batik Jambi di atas: 

 

 

Ayat di atas berbunyi: Laa ilaaha illallah, ertinya: Tiada Tuhan selain Allah 

 

Maksud ayat-ayat yang terdapat pada batik Jambi fotograf 5.3 sama fotograf 5.3, bahwa 

masyarakat Minangkabau sebagai pemeluk agama Islam wajib mengakui bahwa tidak ada 

Tuhan selain Allah dan nabi Muhamad sebagai rasulNya.  Ayat ini juga wajib diikrarkan bagi 

setiap pemeluk agama Islam di mana pun juga.  Pengakuan terhadap Allah juga diulangi lagi 

pada keempat-empat tengah sisi dan keempat-empat sudut dari kain batik Jambi di atas. 

Rabbi yallah (Tuhanku adalah Allah) dan Laa ilaaha illallah (tiada Tuhan selin Allah).  Selain 

ayat-ayat utama yang merupakan desain batik Jambi, reka batik Jambi diperkaya dengan reka 

tabur dari huruf-huruf yang digunakan pada ayat yang menjadi fokus dari motif. 
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Gambar  23:  Kaligrafi dalam batik Jambi, desain burung. Sumber:  Fraser Silvia in 

Handwoven textiles of South East Asia (1992) 

 

 

 

Ayat dari kaligrafi di atas berbunyi: Bismillaahir rahmaanir rahiim, ertinya: Dengan nama 

Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.  Maksudnya masyarakat Minangkabau 

sebagai pemeluk agama Islam diwajibkan membaca: Bismillaahirrah maanirrahiim setiap 

melakukan pekerjaan yang baik, dipercayai dengan membaca Bismillaah semua amalan yang 

dikerjakan dapat memberi berkah bagi pelakunya. Amalan yang demikian hendaklah 

diamalkan oleh penghulu sebagai pimpinan adat beserta anak kemanakan atau masyarakatnya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Jadi, jelaslah bahwa budaya Minangkabau berazaskan konsep adat bersendi syarakat 

syarak bersendi kitabullah.  Dalam kepimpinan penghulu saluak batimbo yang terbuat dari 
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batik Jambi merupakan lambang kepimpinan yang berdasarkan adat bersendi syarak, 

maksudnya sebagai pemimpin penghulu harus meletakan asas adat bersendi syarak sebagai 

landasan adat di atas segala-galanya, dalam memimpin kaum dan masyarakatnya.  Konsep adat 

bersendi syarak bukan sebagai lambang semata melainkan harus menjadi amalan penghulu 

sebagai pemimpin adat dan amalan seluruh masyarakat Minangkabau.  Seorang yang tidak 

menganut Islam tidak dapat dikatakan orang Minangkabau, meskipun ia berasal dari daerah 

Minangkabau, karena seorang Minangkabau harus menganut agama Islam, adat bersandi 

syarak, syarak bersendi kitabullah.   

 

Sebagai lambang pimpinan adat yang berasaskan adat bersendi syarak pada bahagian 

hadapan dari saluak batimbo diletakan motif yang menggambarkan kalimat Allah, ayat atau 

hadis pendek.  Reka bentuk saluak yang diperkuat dengan kaligrafi ini jelas merupakan 

perpaduan antara budaya Minangkabau dengan agama Islam.  Dalam pepatah dikatakan: 

Simuncak mati tajirambau, ka ladang mambao ladiang, luko paho kaduonyo, adat jo syarak di 

Minangkabau, sarupo aua jo tabiang, sanda manyanda kaduonyo (Simucak mati tejerembab, 

ke ladang membawa lading, luka paha keduanya, adat dengan syarak di Minangkabau, serupa 

aur dengan tebing, sandar-menyandar keduanya).  Pepatah ini jelas menerangkan antara 

hubungan adat dengan agama begitu kuat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dan tidak 

dapat dipisahkan antara satu sama lain. 

 

Dari rekaan saluak yang berlipit-lipit pada tengah muka, melambangkan kepimpinan 

Koto Piliang yang berjenjang-jenjang.  Konsep kelarasan Koto Piliang dalam pepatah 

dikatakan; Bajanjang naik batangga turun,naik dari janjang nan di bawah, turun daritanggo 

nan di ateh  (berjenjang naik bertangga turun, naik dari jenjang nan di bawah, turun dari tangga 

nan di ateh).  Sedangkan reka saluak pada kepala paling atas berbentuk datar, melambangkan 

konsep kepimpinan laras Bodi Caniago, yang meletakan konsep musyawarah dan mufakat 

yang berdasarkan alur dan patut35.  

 

Sorang pemimpin tidak dapat membuat dan memutuskan sendiri berbagai 

permasalahan melainkan harus diputuskan secara bersama sama melalui musyawarah, seperti 

                                                           
35 Alur dan patut adalah nilai-nilai yang merupakan norma dalam kehidupan masyarakat Minangkabau 

yang menjadi tuntunan kehidupan sosial mereka. 
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kata pepatah; putuih rundiang disakato, rancak rundiang dipakati, dilahia alah samo nyato, 

dibatin samo dilihati, talatak sesuatu di tampaiknyo, di dalam cupak jo gantang, dilingkuang 

barih jo balabeh, nan dimakan mungkin jo patuik, dalam kandungan adat jo pusako (Putus 

rundingan disekata, elok rundiang disepakati, dilahir telah sama nyata, dibatin sama dilihat, 

terletak sesuatu di tempatnya, di dalam cupak dengan gantang, dilingkuang baris dengan 

belebas, yang dimakan mungkin dengan patut, dalam kandungan adat dengan pusaka).  

 

 

Gambar  24:  Lakaran saluak batimbo 

 

Reka saluak batimbo mengandung lambang, seperti yang diuraikan dalam pepatah; 

Tiok katuak budi marangkak, tambuak dek paham tiok lipek, salilik lingkaran kaniang, ikek 

santuang di kapalo, Leba pandindiang kampuang, panjang pandukuang anak kamanakan, nan 

salingkuan cupak adat, nan sapayuang sapatagak, nan di bawah payuang di lingkungan cupak, 

sapakat warih mandirikan, manjala masuak nagari (Tiap lipat budi merangkak, tembus 

dipaham tiap lipat, selilit lingkaran kening, ikat kuat di kepala, lebar pendinding kampang, 

panjang pendukung anak kemanakan yang selingkungan cupak adat, yang sepayung sepetegak, 

yang di bawah payung lingkaran cupak, sepakat waris36 mendirikan, menjalar masuk nagari).  

 

Pepatah di atas menguraikan bahwa destar atau saluak lambang kepimpinan penghulu 

dengan batas-batasnya, iaitu memimpin suku yang di bawah payung37 dari penghulu yang 

bersangkutan atau terhadap anggota kaumnya yang telah bersepakat mengangkat ianya menjadi 

                                                           
36 Sepakat waris maksudnya adalah kesepakatan semua orang dalam satu suku yang sama-sama sebagai 

pewaris suku yang bersangkutan.  Kesepakatan ini biasanya dilakukan melalui suatu musyawarah yang dilakukan 

oleh semua anggota kaum dalam suku. 

 
37 Payung adat adalah suatu suku yang dipimpin oleh seorang penghulu. 
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pimpinan mereka.  Sebagai pimpinan dia mempunyai tanggung jawab melindungi anak 

kemanakannya, apabila terjadi silang sengketa dengan masyarakat atau suku lainnya dalam 

nagari atau kampung (lebarnya pendinding kampung).  

 

Demikian juga dengan sokongan penghulu sebagai pemimpin kaum terhadap anak 

kemenakan, memberikan sokongan terhadap anak kemanakannya dalam berbagai hal yang 

pasitif, dalam kehidupan pribadi atau kehidupan bersama di dalam kaum serta sokongan 

penghulu terhadap masa hadapan anak kemanakannya. Sokongan ini tidak hanya terbatas pada 

anak kemanakan yang berada di bawah payung adat yang dipimpinnya dan ia tidak boleh 

mencampuri kaum lain yang di bawah payung adat suku lain terutama apabila terjadi silang 

sengketa sesama mereka. Selain itu penghulu sebagai pimpinan adat juga merupakan anggota 

pimpinan adat dalam nagari.  

 

       

Gambar  25:  Saluak batimbo memakai bahan batik Jambi. Sumber:  John Sumerfield in Walk 

splendor ceremonial dress and the Minangkabau     (1999) 
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Gambar  26:   Saluak batimbo memakai bahan songketSumber: John Sumerfield in Walk  

splendor ceremonial dress and the Minangkabau (1999) 

 

3.4.      Baju Gadang   

 

Gambar  27: Lakaran baju gadang, terdiri dari; leher, lengan, sibar (pesak) dan   danbodi (kikik) 
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Baju yang dipakai oleh penghulu dalam upacara adat dinamakan baju gadang.(baju besar), reka 

bentuk baju ini seperti baju kurung tetapi agak longgar dan pendek. reka baju gadang terdiri 

dari:  Badan yang longgar dan tidak berkantong, leher, lengan dan sibar serta kikik (danbodi).  

Kalau dilihat dari reka baju gadang, sama dengan rekaan pakaian yang dipakai oleh masyarakat 

Melayu pada umumnya.  Dari bahan tekstil yang dipakai untuk baju gadang menyiratkan kalau 

baju gadang sudah lama dipakai oleh penghulu atau pimpinan-pimpinan adat di Minangkabau.  

Dalam pepatah dikatakan; Baju gadang biludu lakan (Baju besar beledru lakan) hal ini 

menyiratkan bahwa bahan yang dipakai untuk baju gadang adalah bahan beledru. Biludu lakan 

maksudnya kain beledru dengan kualiti baik yang didatangkan dari Arab.  

 

Bahan beledru merupakan bahan import, yang masuk ke Minangkabau melalui 

pedagang-pedagang India, Arab dan Parsi yang datang berdagang sekitar abad ke VII, 

saudagar-saudagar Arab dan Parsi pun masuk ke kawasan ini dan sambil berdagang mereka 

juga menyebarkan agama Islam.  Bahan tekstil adalah salah satu yang diperdagangkan oleh 

pedagang-dagang tersebut sebagai sistem tukar barang dengan hasil hutan dan rempah-rempah 

dari kawasan Sumatera.  Degan demikian bahan beledru sudah dikenal oleh masyarakat 

tempatan semenjak abad ke VII, kemudian merupakan bahan tekstil kebanggaan, sehingga 

dijadikan pakaian adat mereka.  

 

Selain dari bahan beledru, baju gadang juga ada yang dibuat dari bahan suto (sutera).  

Mengikut Suwati Kartiwa (1989:4); “Dalam sejarah China tahun 518 Sebelum Masehi 

disebutkan bahwa raja dari bahagian utara Sumatera sudah memakai pakaian dari sutera.  

Diperkirakan sutera yang dipakai adalah sutera import, sebab pada waktu itu sutera belum 

ditenun di Sumatera maupun di pulau Jawa, sampai munculnya kerajaan Sriwijaya paling tidak 

sekitar abad ke sepuluh sesudah Masehi”.  Bahan-bahan tekstil yang diperdagangkan oleh 

pedagang Cina, Arab dan India pada waktu itu menjadi sesuatu yang bernilai lebih bagi 

masyarakat tempatan, sehingga mereka menjadikannya sebagai pakaian tradisi yang dipakai 

dalam upacara-upacara adat sampai sekarang. 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan kalau baju gadang sudah lama menjadi pakaian 

kebesaran penghulu.  Pada abad VII kawasan Sumatera menjadi pusat perdagangan rempah-
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rempah yang mereka tukar dengan benda-benda yang pakai dalam kehidupan sehari-hari, 

diantaranya sutera dan beledru.  Bahan ini menjadi sesuatu yang bernilai tinggi bagi masyarakat 

tempatan sehingga mereka menjadikannya sebagai pakaian adat.  Diperkirakan pakaian ini 

telah dipakai sebelum Majapahit datang ke Minangkabau atau sebelum abat ke XIII.  Dengan 

demikian berkemungkian pakaian penghulu juga sudah ada sebelum Adityawarman menjadi 

raja di Pagaruyung, sekitar abat ke VII sampai abad ke XII. 

 

Reka baju gadang, hampir sama dengan reka baju kurung, namun ukuran badannya 

lebih longgar dan lebih pendek, antara pertengahan pangkal paha dengan lutut.  Pemakaian 

penghulu biasanya dilengkapi dengan samping dan tali pinggang sehingga dalam 

pemakaiannya hanya yang terlihat dari pinggang ke atas.  Baju gadang merupakan lambang 

yang mengandung makna nilai-nilai falsafah adat Minangkabau.  Untuk melihat lambang yang 

dikandungnya, dilihat dari bahagian-bahagian reka bentuk baju gadang, diantarannya: badan 

baju gadang, leher, lengan dan sibar. 

 

3.4.1      Badan baju gadang 

 

 

Gambar  28:  Rajah Badan baju gadang 

 

Badan baju gadang yang longgar dan tidak memiliki saku pada dada sebagai lambang 

kejujuran.  Penghulu sebagai seorang pimpinan adat haruslah orang yang bersih lahir dan batin.  

Secara lahir dia adalah orang yang jujur dan tidak memanfaatkan kepimpinannya untuk dirinya 

sendiri dan tidak melakukan rasuah.  Penghulu di dalam adat tidak boleh menyimpan atau 

menyelipkan sesuatu (basisuruak) atau menyembunyikan sesuatu, hal ini dilambangkan 



 

86 
 

dengan baju gadang yang tidak bersaku.  Agar tidak terjadi hal yang demikian penghulu 

dibekali dengan harta pusaka yang dinamakan sawah panggadangan38, iaitu sawah yang 

merupakan harta pusaka  kaum yang hasilnya diperuntukan untuk kepentingan hidup penghulu, 

dengan demikian diharapkan ia tidak berkekurangan dan tidak melakuan reswah atau hal-hal 

yang tercela.  Dalam pepatah dikatakan; indak basaku kiri kanan, alamatnyo nan bak kian, 

indak pangguntiang dalam lipatan (tidak bersaku kiri dan kanan, alamatnya demikian, tidak 

penggunting dalam lipatan). 

 

3.4.2.    Leher baju gadang 

 

 

 

Gambar  29:   Lakaran leher  baju gadang 

 

Pada tengah muka leher baju penghulu terdapat belahan sekitar lebih kurang 8 sampai 12 cm.  

Belahan ini tidak memakai sengkelit atau kait, dalam pepatah dikatakan; Babalah hampia ka 

dado, manyatokan penghulu alamnyo leba, pandangan lapang buminyo laweh, tak runtuah dek 

kabuik, lauiknyo tak karuah dek ikan, rang gadang martabatnyo saba, tagangnyo bajelo-jelo 

kanduanyo badantiang-dantiang, hati lapang paham salasai, cukuik syarat kato jo rundiangan 

(Berbelah dekat ke dada, menyatakan penghulu alamnya lebar, pandangan lapang buminya 

luas, tidak runtuh karena kabut, lautnya tidak karuh karena ikan, orang besar martabatnya sabar, 

tegangnya berjela-jela, kendurnya berdenting-denting, hati lapang paham salesa, cukup syarat 

kata dengan rundingan) 

                                                           
38 sawah panggadangan berguna untuk kesejahteraan penghulu agar pengulu berjalan lurus dan selalu 

jujur. 
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Belahan yang terdapat di tengah muka baju gadang penghulu tujuannya agar baju dapat 

secara longgar dipakai dan dibuka.  Hal ini sebagai lambang kesabaran. Maknanya seorang 

penghulu adalah orang yang harus sabar dan tenang dalam menghadapi berbagai persoalan, 

karena dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap anak kemanakan ia sudah pasti 

akan menghadapi berbagai persoalan, maka tanpa kesabaran dan ketabahan sulit untuk mencari 

jalan keluar dari persoalan yang dihadapi.  Seorang penghulu tidak boleh emosional, cepat 

tersinggung dan selalu menang sendiri, sifat demikian akan merusak martabatnya sebagai 

pemimpin adat dan menjauhkannya dari anak kemanakan.  Agar dihormati dan dihargai sebagai 

pimpinan adat maka ianya harus bejalan sesuai dengan aturan (alur dan patutut), sabar dan 

lapang dada, dalam pepatah dikatakan; Indak bataratak bakato asiang, bukan mahariak 

mahantam tanah, pandai batengang di nan rumik, dapek bakisa dinan sampik (tidak berteratak 

berkata asing, bukan menghardik menghantam tanah, pandai bertenggang pada yang rumit, 

dapat berputar di yang sempit). 

 

3.4.3.   Lengan baju gadang 

 

 

Gambar  29:  Lakaran lengan baju gadang 

 

Reka lengan baju penghulu lurus, agar lengan longar pada ketiak baju diberi danbodi atau 

kikik39.  Jahitan pada pangkal lengan baju yang disambungkan dengan badan ditutupi dengan 

pita atau renda papan40 berwarna mas.  Renda ini disusun tiga lajur, yang besar diletakan di 

                                                           
39 Danbodi atau kikik adalah sambungan kain segi empat yang dijahitkan dipangkal ketiak lengan baju, 

yang fungsinya untuk melonggarkan lengan baju pada bahagian pangkal lengan. 

 
40 Renda papan adalah pita lurus yang dipakai untuk hiasan pakaian. 
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tengah dan diapit kiri dan kanannya dengan renda yang lebih kecil. Lengan baju penghulu, juga 

melambangkan peran penghulu terhadap anak kemanakan, iaitu sebagai orang yang dituakan 

selangkah dan ditinggikan seranting, dapat membawa ketenangan dan ketentraman terhadap 

anak kemanakan dan masyarakat kampung, dalam pepatah dikatakan; langan tasenseng bukan 

pambangih, bukan karano dek pamberang, tapi pangipeh angek nak nyo dingin, pahampeh 

miang di kampuang, pangikih sipaik nan buruak (lengan tersingsing bukan bengis, bukan 

karena  pamarah, tapi pengipas hangat supaya dingin, pahampeh miang di kampung, pengikis 

sifat yang buruk).  Dia harus dapat membawa kesejukan dan dapat ditauladani oleh orang 

banyak karena sifatnya.  Hal ini sangat bertentangan dengan sifat buruk yang harus dihindari 

oleh seorang penghulu, seperti menghasut, mengadu domba dan menyebarkan finah sehingga 

menimbulkan kekacauan di dalam kampung, sifat ini bila dipakai oleh seorang penghulu akan 

menjatuhkan martabat penghulu yang bersangkutan sebagai pimpinan adat.  Sifat yang harus 

dihidari tersebut seperti  dalam pepatah; ilia malonjak, mudiak mangacau, kiri kanan mamacah 

parang, mangusiak alam nan salasai, mangaruah aia nan janiah, bapaham bak kambiang 

diulek, karano miskin pado budi (Hilir melonjak, mudik mangacau, kiri kanan memecah 

perang, mengusik alam yang selesa, mengeruh air yang jernih, berpaham bak kambing berulat, 

karena miskin pada budi). 

 

Dalam pepatah diuraikan tentang lengan baju gadang:  Langan bamilik kiri kanan, 

bamisia makau keemasan, gadang barapik jo nan ketek, tando rang gadang bapangiriang, 

tagak baapuang jo aturan, adat limbago nan maapuang (Lengan bermilik kiri kanan, berenda 

benang keemas, besar barapit dengan yang kecil, tanda orang besar berpengiring, tegak diapung 

dengan aturan, adat lembaga yang mengapung).  Minsia ini ukurannya ada yang lebar dan ada 

yang lecil, lebarnya lebih kurang 2,5 cm dan 1 cm, yang dijahitkan pada ujung lengan dan 

pangkal lengan. Misia yang ukurannya beragam ini terdapat pada ujung lengan baju 

melambangkan penghulu dalam menjalankan kepimpinannya tidak sendiri, melainkan 

bersama-sama dengan para pembantunya yang dinamakan dengan orang yang ampek jinih 

(empat jenis), yang terdiri dari; penghulu, malin, manti dan dubalang.  Penghulu adalah 

pimpinan utama, malin pembantu penghulu dalam bidang agama dan hal-hal yang berkaitan 

dengan agama, seperti mengajarkan anak kemanakan mengaji Alquran, mengajarkan syariat 

agama dan mengurus perkahwinan.  Manti membantu penghulu mengurus urusan administrasi 

kaum, mengatur berbagai upacara adat di dalam kaum. Dubalang membantu penghulu menjaga 

keselamatan anak kemanakan di dalam kaum dan dalam nagari.  Pepatah mengatakan; penghulu 
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taguah di adat, manti taguah di buek, malin taguah diugamo, dubalang taguah di nagari 

(penghulu teguh pada adat, manti teguh dengan undang-undang, dubalang teguh dalam nagari 

).  

 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepimpinan harus berdasarkan aturan-

aturan yang berlaku di dalam adat dan lembaga41 dan tidak boleh mengambil suatu keputusan 

di luar aturan yang berlaku.  Hal yang harus dihidari tersebut dalam pepatah dikatakan; 

mahukum tak adia, bakato tak bana, kuniang dek kunik, lamak dek santan, bak umpamo 

mambalah batuang, marangkuah gadang ka diri, tunjuak luruih kalingkiang bakaik 

(menghukum tidak adil, berkata tidak benar, kuning karena kunyit, lemak karena santan, 

umpama membelah buluh, merengkuh besar ke diri, tunjuk lurus kelingking berkaik).  Apa 

yang diuraikan dalam pepatah adalah sifat-sifat tercela yang harus dihindari oleh seorang 

penghulu karenanya seorang penghulu dalam menjalankan fungsinya harus berdiri dengan 

aturan-aturan adat dan hukum yang berlaku. 

 

Penghulu harus memiliki martabat sebagai pimpinan adat.  Dalam pepatah dikatakan; 

Baukua jambo jo jangkau, untuak baagak-baagiahkan, murah jo maha mambatasi, martabat 

nan anam dipakaikan (Diukur kekuatan dan kemampuan, untuk memberi dan mengasih, murah 

dengan mahal yang membatasi, martabat nan anam dipakaikan)..Lengan baju gadang sebagai 

lambang bahwa penghulu harus mengukur kemampuannya dalam melakukan segala sesuatu.  

Penghulu juga harus mengamalkan martabat yang enam dalam hidupnya dan merupakan 

amalan dalam kehidupan sehari-hari antara lain. 

 

(1). ingat dan menjaga adat isiadat, jangan sampai dalam kehidupannya dan kehidupan 

anak kemanakannya tidak mengamalkan dan menjaga adat-istiadat yang berlaku, tujuannya 

ialah agar jangan sampai jalan dialih oleh orang lalu, cupak dialiah orang pedagang, 

maksudnya jangan sampai terjadi perubahan sosial budaya tanpa kendali dan control dari 

lembaga dan pimpinan adat.  Karenanya penghulu harus waspada terhadap segala 

kemungkinan dan perubahan yang akan terjadi karena pengaruh budaya yang datang dari luar.  

Seorang penghulu harus hati-hati dalam bertingkah laku terhadap perbuatan yang akan merusak 

nama baiknya sebagai seorang pemimpin, seperti kata pepatah; Ingek di adat nan karusak, jago 

                                                           
41 Lembaga adalah organisasi adat atau organisasi lainnya yang ada dalam masyarakatan. 
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limbago jannyo sumbiang, urang ingek pantang takicuah, urang jago pantang kamaliangan 

(ingat di adat yang akan rusak, jaga lembaga jangan sampai sumbing, orang ingat pantang 

terkecoh, orang bangun pantang kemalingan).  

 

(2). Berilmu, berpaham, bermahrifat, iman dan tawakal kepada Allah. Seorang 

penghulu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, terutama tentang ilmu 

kemasyarakatan, lingkungan kampung dan nagari, serta ilmu hukum dan adat. Penghulu juga 

diharapkan orang yang berpaham, berwibawa dan tenang menghadapi berbagai persoalan.  Dia 

hendaklah waspada dan hati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatannya.  Dalam pepatah 

dikatakan; Bakato pelihara lidah, berjalan peliharo kaki, lidah tataruang ameh padahannyo, 

kaki tataruang inai padahannyo (berkata pelihara lidah, berjalan pelihara kaki, lidah 

tersandung emas padanannya, kaki tersandung inai obatnya).  Maksudnya apabila tidak hati-

hati akan berakibat fatal yang akan merugikan diri sendiri.  Seorang penghulu hendaklah 

seorang yang beriman, sebagai orang yang beragama Islam ianya harus percaya kepada Allah 

dan Rasul Allah, mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya.  

Selain itu dia adalah seorang yang tawaqal kepada Allah atau berserah diri kepada Allah. 

Dalam pepatah dikatakan; manguak sahabih gauang, kok mahawai sahabih raso, Ihtiar 

mamulia, untuang manyudahi (menguak sehabis gaung, memegang sehabis rasa, ihtiar 

memuliakan, untung yang menyudahi). 

 

(3). Kaya dan miskin pada hati dan kebenaran, maksudnya seorang penghulu adalah 

orang yang rendah hati, ramah tamah terhadap sesamanya dan terhadap anak kemanakannya, 

sabar dan lapang hati.  Kaya pada kebenaran, tempat anak kemanakan dan orang kampung 

meminta nasehat.  Dia seorang yang pemurah dan suka membantu menyelesaikan persolan 

kaum dan masyarakatnya.  Miskin hati dan kebenaran, maksudnya seorang penghulu tahu akan 

harga dirinya, tegas dan bijaksana. Mempunyai pendirian yang kukuh terhadap sesuatu 

kebenar. 

 

(4). Maha jo murah pado laku dan perangai yang berpatutan, maksudnya seorang 

penghulu dapat meletakan sesuatu pada tempatnya, dimana tempat bergurau, dimana tepat 

serius, sesuai dengan tempat dan keadaan.  Maha (mahal) ertinya dapat menahan diri dan dapat 

bersenda gurau pada tempatnya pula.  Dalam pepatah dikatakan; Bajalan surang tak dahulu, 
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bajalan baduo tak di tangah, hemat dan cermat selalu, martabat  yang enam dipakaikan 

(berjalan seorang tidak dahulu, berjalan berduo tidak di tangah, hemat dan cermat selalu, 

martabat yang enam dipakaikan).  

 

(5). Hemat dan cermat mangana awa jo akia, seorang penghulu harus hati-hati dan 

teliti pada setiap tindakan, pekerjaan dan keputasannya.  Apa yang dilakukannya harus 

difikirkan akibat-akibat yang akan timbul kemudian. Dalam pepatah dikatakan; Alun pai lah 

babaliak, sabalun rabah lah ka ujuang, alun dibali lah dijua, balun dimakan alah diraso 

mangana awa jo akhie, mangingek mudharat jo manfaat (belum pergi telah berbalik, sebelum 

rebah telah ke ujung, belum dibeli telah dijual, belum dimakan telah dirasa, mengingat awal 

dengan akhir, mengingat mudharat dengan manfaat). 

 

(6).Sabar dan ridha, serta fasih lidah dalam berkata-kata, seorang penghulu hendaklah 

orang yang sabar, rendah hati dan ramah tamah, sesuai dengan hikmah pakaian penghulu yang 

lapang (longgar), leher baju yang longgar dibelah sampai dada.  Dalam pepatah dikatakan; 

pikie palito hati, nanang hulu bicaro, haniang saribu aka, dek saba bana nan datang (pikir 

pelita hati, nanang hulu bicara, hening seribu akal, karena sabar kebenaran akan datang).  

Apabila ia menghadapi berbagai prolema yang tidak menyenangkan untuk dirinya ianya juga 

harus menghadapi dengan sabar, sesuai dengan pepatah; guntiang nan dari Ampek Angkek, 

dibaok nak urang ka Mandiangin, disalang urang ka biaro. Kok datang gunjiang jo upek, 

sangko sitawa jo sidingin, baitu pamimpin sabanyo (gunting yang dari Empek Angkat, dibawa 

anak orang ke Mandiangin, dipinjam orang ke Biaro. Jika datang gunjing dengan umpat, 

dijadikan penyejuk dan pendingin , bagitu sabarnya pemimpin). 

 

3.4.4       Sibar atau pesak 
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Gambar  31:  Lakaran sibar dan danbodi (kikik) 

 

Pakaian penghulu memiliki sibar (pesak) yang terdapat pada sisi kiri dan kanan pakaian, 

sedangkan sambungan jahitan yang terdapat pada bahu ditutup dengan bis atau renda papan 

yang berwarna kuning emas.  Renda ini memiliki beberapa fungsi, antara lain: berfungsi untuk 

menambah keindahan, untuk penutup sambungan antara lengan baju dengan badan sehingga 

terlihat lebih sempurna seperti tanpa sambungan. Renda atau hiasan yang terdapat pada pangkal 

bahu adalah lambang kebijaksanaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan penghubung 

silaturami di dalam kaum dan di dalam masyarakat nagari.    

 

Sebagai pemimpin penghulu harus orang yang rendah hati dapat memberi nasehat kepada 

berbagai pihak jika diperlukan, sehingga tidak ada yang merasa sakit hati atau merasa 

dirugikan.  Apa bila ada anak kemanakannya yang berbuat salah atau tidak pada tempatnya, 

dia harus berani menegurnya, dalam pepatah dikatakan: Siba batanti timba baliak, tatutuik 

jahik pangka langan, mambayang mauleh indak mambuku, dunia bak lauik dalam, sifat 

bapantang kaajukan, mangapuang pasia nan jadi pantangannyo (Siba bertanti timbal balik, 

tertutup jahit pangkal lengan, membayang mengulas tidak membuku, membuhul tidak 

berkesan, bak laut dalam, sifatnya berpantang dapat diukur, mengapung pasir yang jadi 

pantangannya). Tanggung jawab penghulu terhadap anak kemanakannya adalah tanggung 

jawab moral dan meterial, untuk itu seorang penghulu sebagai pemimpin harus memiliki sifat-
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sifat, antara lain; siddiq (benar), amanah(dipercayai), fathanah ( cerdas) dan tablig 

(menyampaikan).  

 

Dengan demikian baju gadang sebagai pakain berfungsi untuk melindungi tubuh dan 

sebagai pakaian adat baju gadang adalah lambang yang mengandung makna falsafah adat 

Minangkabau.  Lambang ini tidak saja terdapat dari kesan yang ditimbulkan oleh keseluruhan 

baju gadang melainkan pada bahagian-bahagian dari rekaannya.  Makna yang dikandung baju 

gadang merupakan sifat atau kepribadian yang harus diamalkan penghulu sebagai pemimpin 

kaum dalam kehidupannya sehari-hari.  Baju gadang juga merupakan pencerminan dari 

kehidupan yang menggambarkan kenyatan sejarah masa lampau. 

 

 

Gambar  32:   Baju gadang 

 

3.5       Sarawa Gadang 

 

Sebagai pasangan dari baju gadang adalah sarawa gadang (siluar kebesaran). Bahan material 

sarawa gadang adalah bahan cindai, baldru dan kapas.  Dalam pepatah tentang sarawa gadang 

diuraikan sebagai berikut: Sarawa cindai bapucuak rabuang, guntiang banamo guntiang aceh, 

sarawa hitam baguntiang ampek, kaki gadang baukuran, galombang tapak itiak (Siluar cindai 

berpucuk rebung, gunting bernama gunting Aceh, siluar hitam bergunting empat, kaki besar 
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berukuran, gelombang telapak itik).  Pepatah ini menjelaskan, bahwa bahan yang dipakai untuk 

sarawa gadang adalah bahan cindai dengan desain pucuk rebung. 

 

Kain cindai adalah salah satu kain adat yang penting bagi masyarakat Minangkabau, 

bahan ini juga merupakan bahan import yang datang dari India. Mengikut Suwati Kartiwa 

(1989), “sekitar abad ke X sesudah masehi para ahli sejarah memperkirakan terjadi hubungan 

dagang dengan India, yang ditandai dengan kain patola yang berasal dari India.  Kain patola di 

Sumatera dan Jawa dikenal dengan kain Cindai atau Cinde”.  Kain cidai menjadi kain 

kebesaran pada masyarakat Melayu.  Di dalam tambo juga disebut bahwa kain cindai adalah 

sesuatu kain yang penting, iaitu; pada waktu Adityawarman menaklukan Pagaruyung sebagai 

tanda tunduk, dipersembahkan kain cindai, yang merupakan kain adat kerajaan Melayu. 

Dengan demikian jelas bahwa kain cindai merupakan salah satu kain adat yang penting.  Kain 

ini sudah masuk ke Sumatera sekitar abad ke X dan sudah menjadi bahagian dari kain adat.  

Dalam upacara adat, kain cindai masih dianggap sebagai tenunan yang penting dalam acara-

acara adat sampai sekarang, namun jumlahnya sudah tidak banyak.  

 

Selain bahan cindai, sarawa gadang juga dibuat dari bahan beledru dan kapas.  Reka 

bentuk dari sarawa gadang mengikut pepatah dinamakan guntiang Aceh atau reka siluar Aceh.  

Hal ini menyiratkan bahwa pernah terjadi hubungan Minangkabau dengan Aceh.  Sarawa 

gadang umumnya dibuat dari bahan yang tidak banyak motif, kalau ada motif hanya terdapat 

pada bahagian tertentu saja, seperti pada ujung kaki siluar.  Motif ini berbentuk garis patah 

patah danlam bentuk segitiga yang dinamakan reka pucuk rebung.  Reka pucuk rebung merupa 

salah satu desain yang banyak terdapat pada ragam hias Minangkabau, baik pada tekstil 

maupun pada ukiran rumah gadang.  Selain motif pucuk rebung, kaki sarawa gadang, juga ada 

yang dihiasi dengan misia.  

 

Sarawa gadang merupakan lambang kejujuran, makna dari rekaan sarawa gadang 

adalah sebagai pimpinan adat penghulu haruslah jujur dalam menjalankan kepimpinannya, 

seperti yang diuraikan dalam pepatah:  Basarawa hitam gadang kaki, kapanuruik alau nan 

luruih, kapanampuah jalan nan pasa, ka dalam korong jo kampuang, sarato koto jo nagari, 

langkah salasai baukuran, martabat nan anam mambartasi, murah jo maha di tanpaiknyo, 

baiyo mako bakato, batolan mako bajalan (Bersiluar besar hitam besar kaki, akan penempuh 
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alur yang lurus, penempuh jalan yang ramai, ke dalam kampung halaman, serta koto dengan 

nagari, langkah selesa berukuran, martabat yang enam membatasi, murah dengan mahal di 

tempatnya, bariya maka barkata, bertolan maka berjalan).  Maksudnya ialah penghulu sebagai 

pemimpin harus menjaga martabatnya dengan sentiasa berjalan lurus dan berjalan dijalan yang 

lazim dilakukan.  Demikian juga dalam mengambil berbagai keputusan, hendaklah sesuai 

dengan hukum dan norma yang berlaku. Agar tidak salah jalan  dia harus selalu mengamalkan 

martabat yang enam.  Untuk itu ia harus menghindari sifat yang tidak terpuji, seperti mau 

menang sendiri dan merugikan orang lain, hal ini sesuai dengan pepatah; bajalan surang tak 

dahulu, bajalan baduo tak di tangah, tahimpik tak di ateh, takuruang tak di lua (berjalan 

seorang tidak dahulu, berjalan berdua tidak di tangah, terhimpit tidak di atas, takurung tidak di 

luar).  

 

Pada umumnya sarawa gadang berwarna hitam, namun ada juga sarawa gadang 

memiliki warna lain selain warna hitam.  Warna hitam melambangkan keteguh pendirian, 

maksudnya sebagai pimpinan penghulu harus berpegang teguh terhadap norma-norma adat dan 

tidak mudah dipengaruhi dan tidak mudah berubah pendirian. Jangan sampai kepribadiannya 

berubah karena silau melihat sesuatu yang dianggap menguntungkan tetapi berlawanan dengan 

nilai adat, yang mengakibatkan moralnya sebagai pimpinan jadi rusak di mata masyarakatnya.  

Dalam  pepatah dikatakan; Tanah kudaraik di nan hitam, paham hakikat tahan tapo, Manahan 

sudi jo siasaik. Kuma bapantang kalihatan, budi indak tajuak, kok paham indak tagadai, 

bapantang kuniang karano kunik, indak lamak karano santan (Tanah kudrat pada yang hitam, 

paham hakikat tahan terpa, menahan sudi dengan siasat.  Kumal berpantang kalihatan, budi 

tidak terjual, jika paham tidak tergadai, berpantang kuning karena kunyit, tidak lemak karena 

santan).  Dari pepatah ini dapat disimpulkan bahwa seorang penghulu haruslah orang yang 

teguh pendirian, tidak mudah dipengaruhi dan berani menanggung segala resiko dalam hidup 

dan kehidupannya dan menjaga dirinya terhadap segala yang akan menghancurkan 

martabatnya. 
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Gambar  33:  Sarawa Gadan 

3.6.        Samping dan Ikat Pinggang 

 

 

 

                                        Gambar  34:   Lakaran sampiang 

 

Penghulu di Minangkabau juga memakai samping seperti yang umumnya dipakai oleh  

masyarakat Melayu pada umumnya.  Samping dipakai pada bahagian luar dari seluar, 

panjangnya dari pinggang sampai atas lutut, tetapi ada juga yang memakai samping dari 

pinggang sampai batas lutut dan di bawah lutut.  Bahan yang dipakai untuk samping adalah 

bahan songket dan sarung Bugis.  Bahan songket merupakan tenunan asli masyarakat tempatan.  

Kain samping yang berasal dari bahan songket tersebut rekaannya dibuat khusus untuk 

samping.  Sarung Bugis ukurannya besar sesuai dengan ukuran kain sarung pada umumnya, 

karena ukurannya besar biasanya bila memakainya dilipat sesuai dengan panjang samping yang 

dikehendaki.  Memakai samping agar kukuh dan tidak mudah terlepas, dilengkapi dengan 

cawek atau tali pinggang.  Dalam Pepatah diuraikan: Saruang sabidang di ateh lutuik, kayo 

dan miskin alamaiknyo, ado batanpaik kaduonyo, luruih dalam tak buliah senteng, patuik 
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senteng tak buliah dalam, karajo hati kasadonyo, mungkin jo patuik baukuran (Sarung 

sebidang di atas lutut, kaya dan miskin alamatnya, ada bertempat kedua-duanya, lurus dalam 

tak boleh pendek, patut pendek tak boleh dalam, kerja hati semuanya, mungkin dengan patut 

ukurannya).  

 

Samping adalah lambang ketetapan/kepastian.  Maksudnya apa yang sudah menjadi 

norma adat, tidak boleh ditambah atau dikurang, karena ketentuan tersebut dibuat berdasarkan 

hukum adat untuk keperluan masyarakat tempatan melalui suatu proses yang panjang.  Apa 

saja yang diperbuat oleh seorang penghulu harus kembali kepada norma adat yang empat (adat 

nan sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan teradat dan adat istiadat), kesemua bentuk 

adat ini dikelompokan pada adat nan babuhua mati42 dan adat nan babuhua sentak43. Adat nan 

babuhua mati adalah adat yang tidak dapat dirubah dengan cara musyawarah sekalipun seperti 

kata pepatah; indak lakang  karano paneh,indak lapuak karano hujan, dianjak indak layua 

dicabuik indak mati (tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan, dipindahkan tak akan  

layu dicabut tak akan mati).  

 

 Sedangkan adat yang berbuhul sentak adalah aturan-aturan yang dibuat dengan kata 

mufakat oleh pemuka-pemuka adat.  Aturan seperti ini boleh saja berubah asal melalui 

musyawarah adat.  Adat yang berbuhul setak tidak sama antara satu luhak dengan luhak 

lainnya, karena dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat salingkuangan nagari (di suatu 

kawasan tertentu). 

 

Warna samping pada umumnya berwarna merah kecoklat-coklatan, tapi juga ada 

penghulu yang memakai warna samping selain dari warna tersebut, namun warna merah 

kecoklatan adalah warna yang dianggap sakral.  Dalam pepatah dikatakan; Tanah merah 

bacukalat, tando barani karano bana, ilimu bak bintang bataburan, sumarak di dalam koto, 

mancayo masuak nagari, baratuih  batu panaruang, tatagak paga nan kokoh, parik tabantang 

                                                           
42 Adat nan babuhua mati adalah adat yang tidak boleh dirubah dan sudah merupakan aturan yang berlaku 

secara turun temurun, misalnya garis keturunan masyarakat Minangkabau mengikut alur garis keturunan ibu, 

selamanya mengikut alurgaris keturunan ibu. 

 
43 Adat babuhua sentak adalah adat yang boleh dirubah, perubahan dilakukan mengikut ketentuan-

ketentuan adat. dan tidak boleh dirubah sesuka hati, harus melalui suatu musyawarah adat yang diikuti oleh 

pimpinan adat dalam nagari atau luhak. 
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mangalangi, baampang lalu kasubarang, badindiang sampai kalangik (dasarnya merah 

kecoklatan, tanda berani karena benar, ilmu bak bintang bertaburan, semarak di dalam koto, 

bercahaya masak nagari, beratus batu penarung, berdiri pagar yang kokoh, parit terbentang 

mengalangi, diampang lalu keseberang, didinding sampai ke langit).  Warna merah kecoklatan 

melambangkan keberanian dan kebijaksanaan.  Sebagai seorang pemimpin, penghulu harus 

memiliki sifat yang berani dan bijaksana, karena akan berhadapan dengan berbagai 

permasalahan di dalam kaum dan nagari. 

 

 

                   

Gambar   35:  Samping, yang terbuat dari tenunan songket 
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Gambar  36: Cawek atau tali pinggang dari bahan songket yang memiliki jambul (jumbai 

alai) yang terdapat pada ke dua ujungnya. 

 

Cawek atau tali pinggang adalah bahagian dari pakaian penghulu yang biasanya dipakai 

untuk melengkapi pemakaian samping.  Cawek yang lazim dipakai adalah cawek yang terbuat 

dari bahan songket dan pada kedua-dua ujung dari cawek diberi berjumbai (bajumbai alai).  

Desain songket yang dipakai untuk tali pinggang, samping maupun sarung hampir sama, 

perbedaannya terletak pada besar kecilnya ruang yang dihias.  Dalam pepatah diuraikan tentang 

cawek sebagai berikut:  Cawek suto bajumbai alai, saheto pucuak rabuangnyo, saheto pulo 

jumbai alainyo, jumbai nan tangah tigo tampok, kapalilik anak kamanakan, kalau tapacik 

dikampuangkan, kalau tacici dijapuik, ka panjarek aka budi, kapamauik pusako datuak, nak 

kokoh lua jo dalam, nak jinak nak mungkin tanang, nan lia jan batambah jauh.  Kabek sabalik 

buhua sentak, kokoh tak dapek di ungkai, guyahnyo bapantang tangga.  Lungga bak caro 

duduak dihilia, babukak mangkonyo tangga, jo rundiangan mangko taungkai, kato mufakat 

pambukaknyo (Tali pinggang sutera berjumbai alai, sehasta pucuk rebungnya, sehasta pula 

jumbai alainya, jumbai yang tengah tiga tampok, untuk pelilit anak kemanakan, kalau terangkul 

dikampuangkan, kalau tercicil dijemput, penjerat akal dan budi, akan pengikat pusaka datuk, 
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supaya kokoh luar dan dalam, supaya jinak  menjadi tenang, agar yang liar jangan batambah 

jauh.  Ikat selengkar buhul sentak, kokoh tak dapat di ungkai, goyahnya berpantang lepas.  

Longgar bak cara duduk di hilir, dibuka maka terlepas, dengan rundingan maka terungkai, kata 

mufakat pembukanya). 

 

Pepatah di atas menerangkan bahwa cawek melambangkan tugas dan tanggung jawab 

penghulu, iaitu memelihara anak kemanakan.  Memelihara anak kemanakan berhubungan 

dengan memelihara harta pusaka, karena harta pusaka merupakan sumber penghidupan.  

Jangan sampai sebagai pimpinan kaum harta pusaka di perjual belikan atau berpindah tangan 

kepada orang lain, karena apabila terjadi yang demikian akan menimbulkan kesengsaraan 

terhadap anak kemanakan dengan kata lain menghilangkan sumber penghidupan dan 

kehormatan kaum.  Malahan sebagai pimpinan, penghulu diharapkan dapat memelihara dan 

menambah harta anak kemanakan dan jangan sampai yang ada menjadi berkurang, melainkan 

diharapkan dapat bertambah.  Kalau ia kaya dapat memberi pada kemanakannya terutama pada 

yang tidak berpunya, seperti kata pepatah; kalau sumbiang ditilik, patah disambuang, hilang 

dicari, tabanam disilami, hanyuik dipintehi, tatimbun dikakeh, kurang ditukuak, rusak dibaiki 

(jika sumbing ditampal, patah disambung, hilang dicari, terbenam diselami, hanyut dipintasi, 

tertimbun digali, kurang ditambah, rusak dibaiki). 

 

Tanggung jawab penghulu terhadap anak kemanakan antara lain juga harus 

membimbing anak kemanakannya, memperhatikan pendidikannya, membimbing mereka 

dalam pergaualan.  Sudah menjadi tradisi masyarakat Minangkabau apabila seseorang 

membuat kesalahan, yang ditanyakan atau yang dipersalahkan bukanlah bapaknya melainkan 

mamaknya.  Mendidik dan membimbing anak kemanakan merupakan tanggung jawab yang 

tidak dapat dikesampingkan oleh seorang penghulu karena merupakan kewajiban moral yang 

harus dilaksanakannya.  Penghulu yang merupakan pemimpin kaumnya, juga pimpinan rumah 

tangganya yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak istrinya.  Untuk itu ia harus dapat 

menempatkan dirinya sebagai mamak dari kemanakan dan sebagi bapak dari anak-anaknya, 

seperti kata pepatah; Anak dipangku, kamanakan dibimbiang, urang kampuang 

dipatenggangkan, tenggang nagari jan binaso, tenggang serato adaiknyo (Anak dipangku, 

kemanakan dibimbing, orang kampung dipertenggangkan, tenggang nagari jangan binasa, 

tenggang beserta adatnya). 
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3.7       Kain Sandang  

 

 

 

 

Gambar  37:  Batik tanah liat adalah salah satu bahan tekstil yang dipakai untuk kain sandang 

 

 

Pakain kebesaran penghulu dilengkapi dengan kain sandang atau selendang dan ada yang 

menyebutnya kain kaciak.  Sandang adalah bahasa Minangkabau yang bererti meletakan 

sesuatu di bahu.  Kain sandang ialah kain yang disangkutkan atau disandang di bahu dan ujung-

ujung sandang dijatuhkan ke sisi hadapan atau belakang.  Pemakaian sandang juga ada yang 

diselempangkan, iaitu dari bahu ujungnya dijatuhkan pada sisi badan yang berlainan arah pada 

pinggang (dari bahu kiri ke pinggang kanan atau sebaliknya dari bahu kanan ke pinggang 

bahagian kiri).  Sandang adalah lambang ketetapan hukum, dalam pepatah; Di bahu 

manyandang kain kaciak, kain cindai ampek sagi, pahapuih paluah dikaniang, pambungkuih 

nan tingga bajapuik, pangampuang nan tingga babinjek, kato dahulu kato batapati, kato 

kamudian kato bacari, indak buliah indak manuruik adaik (Di bahu menyandang kain kecil, 

kain cindai empek segi, penghapus peluh di kening, pembungkus yang tinggal dijemput, 
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pengampung yang tinggal satu-satu, kata dahulu kata ditepati, kata kemudian kata dicari, tidak 

boleh tidak menurut adat).  Makna dari pepatah ini ialah, sebagai pemimpin penghulu jelas 

berkewajiban membimbing anak kemanakan, memberi arahan yang baik dan menghapus hal-

hal yang buruk dengan cara melengkapinya dengan berbagai pendidikan yang diperlukan. Jika 

masih ada anak kemanakannya yang masih tertinggal dalam ekonomi, pendidikan, pergaulan 

maka penghulu berkewajiban membantu dan memberi arahan agar sama dengan yang lainnya 

(pembungkus yang tinggal dijemput, pengumpukan yang tertinggal).  

 

Kain sandang tidak hanya terbuat dari kain cindai saja, tetapi juga dipakai kain lain 

sebagai sandang, diantaranya; kain batik tanah liat, sarung Bugis, kain songket dan kain 

Samiri.  Kain batik tanah Liat juga merupakan kain adat bagi masyarakat Minangkabau, kain 

ini banyak dipakai para penghulu dari luhak Lima Puluh Kota.  Sandang batik tanah Liat44 

merupakan kain adat yang banyak dipakai pada upacara adat di Minangkabau dan bukan hanya 

dipakai oleh penghulu saja tetapi juga dipakai oleh bundo kandung.  Batik tanah liat di pulau 

Jawa dinamakan batik rembang, karena batik ini dibuat di Rembang Jawa Tengah, yang juga 

dipakai dalam upacara adat bagi masyarakat Jawa.  Demikian juga bagi masyarakat Bali, batik 

rembang juga dipakai untuk upacara adat dan upacara keagamaan.  Batik tanah liat yang 

dipakai pada upacara batagak penghulu umumnya terbuat dari bahan sutera. Warna dasar kain 

batik tanah liat wana coklat keputih-putihan, persis menyerupai warna tanah liat atau warna 

gambir.  Desain motif batik tanah liek berbentuk bunga-bungaan yang  divariasi dengan motif 

binatang.  Reka binatang yang yang sering terdapat pada batik tanah liat adalah motif burung 

punix, motif naga dan binatang image yang sulit disenaraikan namanya.  Motif burung Punix 

dan bentuk naga berkemungkinan pengaruh budaya Cina.  Pengaruh unsur Cina ini juga 

terdapat pada seni tektil Minangkabau lainnya, misalnya pada pelamin Minangkabau. 

 

Pemakaian sandang tanah liat ini adakalanya dilengkapi dengan gantungan kunci 

fantasi yang jumlahnya delapan belas buah, melambangkan penghulu adalah menejer dari 

kaumnya, dalam pepatah dikatakan; Di rantai kunci tagantuang banyaknyo salapan buah, 

kalau ditinjau alamatnyo, kok tibo dimaso kayo, pambukak peti kabaragiah, kok tibo dimaso 

bansaik, pangunci puro basiceke, kalaulah tibo maso murah, pambukak peti baragiah, 

                                                           
44 Batik tanah liat adalah batik tradisi yang dipakai dalam upacara upacara adat oleh penghulu dan bundo 

kanduang di Miangkabau.  
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pambukak peti kain, panuruik alua nan luruih, panampuah jalan nan pasa, kalau pusako 

kabajuntai, pambukak peti bunian. Baiak tagantuang nan tatagak, atau cupak nan baisi, 

panyingkokkan simpanan adaik, panyimpan kato kabulatan, nak kokoh barih jo balabeh (di 

rantai kunci tergantung banyaknya delapan buah, kalau ditinjau alamatnya, jika tiba dimasa 

kaya, untuk pembuka peti akan memberi, jika tiba ketika miskin, pengunci penyipanan, 

kalaulah tiba ketika murah, pembuka peti untuk memberi, pembuka peti kain, penurut alur yang 

lurus, penempuh jalan yang ramai, tempat pusaka akan berjuntai, pembuka peti bunian.  Baik 

tergantung yang berdiri, atau cupak yang berisi, pembukakan simpanan adat, panyimpan kata 

kebulatan, supaya kokoh baris dengan belebas).  Dari apa yang diuraikan dalam pepatah dapat 

disimpulkan bahwa kunci adalah lambang pengaturan menggunakan harta benda dan harta 

pusaka. 

 

 

 

Gambar  38:  Kunci sebagai lambang mempergunakan harta benda dan harta pusaka 

 

 

Sarung Bugis juga merupakan salah satu kain sandang yang dipakai oleh penghulu.  

Sarung Bugis berasal dari Bugis Makasar.  Pada awalnya sarung Bugis hanya merupakan 

cenderamata dari raja Bugis untuk mengikat hubungan dengan raja dan pimpinan masyarakat 

di pulau Sumatera khususnya Minangkabau.  Kemudian sarung ini menjadi salah satu 

kebanggaan bagi pimpinan-pimpinan masyarakat sehingga dijadikan kain adat yang dipakai 
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oleh ninik mamak.  Sarung Bugis tidak hanya dipakai pada upacara adat tetapi juga dipakai 

bila bepergian ke tempat keramaian.  Pemakaian sarung Bugis bukan hanya oleh penghulu saja, 

tetapi sarung Bugis juga dijadikan tanda ikatan waktu upacara pertunangan dan juga sebagai 

hantaran dalam upacara perkahwinan.  Sarung Bugis juga dipakai oleh pedagang kerbau atau 

sapi, yang disebut juga dengan toke taranak, sarung ini berfungsi tempat memberi isyarat 

dengan cara bersalaman dengan orang yang berminat membeli dan mengetahui harga kerbau 

atau sapi serta dalam tawar-menawar dengan menggunakan jari sambil bersalaman yang 

ditutupi dengan kain sarung yang dipakai penjual dan pembeli. 

 

Kain sandang juga terbuat dari kain songket.  Sebelum masuk kain-kain import ke 

Minangkabau pakain adat secara keseluruhan terbuat dari tenunan songket, mulai dari baju, 

seluar, sarung, destar, samping dan sandang semuanya terbuat dari bahan songket.  Setelah 

masuk kain import masuk ke Minangkabau pemakain kain adat tidak lagi songket semata, 

melainkan dipakai bersama-sama bahan tekstil yang datang dari luar, seperti: satin, sutera dan 

beledru.  Tenunan songket adalah kain adat yang sakral dan banyak mengandung lambang dan 

falsahah adat, karenanya penulis merasa perlu untuk mengupasnya tersendiri (hal.268 sampai 

hal. 280). 

 

Kain samiri merupakan salah satu kain import yang banyak dipakai sebagai kain 

sandang penghulu pada nagari Batipuah, luhak Tanah Datar.  Mengikut Syamsinar Saleh 

(1988), “kain samiri sudah lama dipakai di nagari dan kecamatan Batipuah, bahkan masyarakat 

merasakan bahwa kain adat samiri telah menyatu dalam hidup mereka yang dipakai dalam 

setiap upacara adat.  Namun tidak ada yang tahu dengan pasti bila kain samiri masuk ke daerah 

Batipuah, besar kemungkinan kain ini berasal dari India dan ada yang mengatakan kain ini 

berasal dari Turki, Siam dan Arab”.  Kain samiri ada yang berbentuk empat persegi panjang 

dan empat persegi .  Bahan yang dipakai untuk kain samiri adalah bahan wol, dengan desain 

bunga-bunga yang beragam warna, seperti kuning, merah, ungu dan hitam.  Untuk kain yang 

berbentuk empat persegi panjang kedua ujungnya dihiasi dengan rumbai-rumbai dan kain yang 

berbentuk empat persegi diberi berumbai pada sekeliling tepi kain.  
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Gambar  39: Seorang penghulu memakai kain sandang batik tanah liat dan sarung Bugis 

 

 

 

 

Gambar  40:  Batik tanah liat 
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Gambar  41:  Penghulu dari luhak Tanah Datar memakai sandang songket 

 

 

Gambar  42:  Sandang songket 

 



 

107 
 

 

3.8      Keris 

 

Keris adalah sejenis senjata tradisi yang banyak dipakai oleh masyarakat Melayu, termasuk 

masyarakat Minangkabau.  Bagi masyarakat Minangkabau keris adalah bahagian dari pakaian 

penghulu yang hanya berfungsi sebagai lambang.  Keris merupakan lambang kebesaran dan 

kekuasaan penghulu dan hanya penghulu yang boleh makai keris dalam upacara-upacara adat.  

Tidak sembarang orang boleh memakai keris, seperti kata pepatah; Nan rajo tagak babarih,  

nan penghulu tagak diundang, bukan mudah basisik karih, kapalang tangguang pusako 

hilang). Cara memakai keris ada dalam pepatah dikatakan; Sanjatonyo karieh kebesaran, 

sampiang jo cawek nan tampaiknya, sisieknyo nan tanam tabu, lataknyo condong ka kida, 

dikesong mako dicabuik (sanjatanya keris kebesaran, samping dengan ikat pingang tempatnya, 

sisipnya tanam tebu, letaknya condong ke kiri, diputar maka dicabut). Pemakaian keris 

disisipkan dirusuk pinggang sebelah kiri dan hulunya dihadapkan ke luar, maksudnya keris 

tidak akan dicabut sembarangan karena keris tidak dipandang sebagai senjata dalam erti yang 

sebenarnya”.  Keris bukanlah senjata yang dipakai untuk berkelahi atau sejenisnya melainkan 

sebagai simbol.  

 

Sebuah keris terdiri dari; bilah keris, tangkai keris (hulu keris) dan sarung keris.  Keris 

memiliki hulu atau disebut juga dengan gembo, oleh sebab itu keris yang dipakai penggulu, 

hulunya tidak diambalau (dipatri), apa bila keris ditusukan pada sesuatu benda maka bilah keris 

akan tecabut dari hulunya setelah keris ditarik, seperti terurai dalam pepatah;  Gembonyo 

tumpuan puntiang, tunangan ulu kayu kamat, kokok tak tarago dek ambalau, guyahnyo 

bapantang tangga, bengkok nan tigo patah, tapi luruih Manahan tiliak, bantuak dimakan siku-

siku, luruih dimakan lapeh banang. Kok bungka ganak Manahan asah, hukum adia manahan 

bandiang, kalau bana manahan liek (hulunya tumpuan punting, tunangan ulu kayu kamat, 

kokok tidak karena ambalau, goyahnya berpantang tanggal, bengkok yang patah tiga, tepi lurus 

menahan tilik, seperti dimakan siku-siku, lurus dimakan lepas benang. Jika  bungkal ganak 

menahan asah, hukum adil manahan banding, kalau benar menahan liat). 

 

Bilah keris memiliki mata dua, sehingga ketajaman keris sama antara muka dengan 

belakang.  Bilah keris terbuat dari besi baja ditambah dengan bahan pamor yang terdiri dari 
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batu meteor, besi nekel dan besi penawang.  Keris umumnya dibuat di pulau Jawa oleh seorang 

empu. Empu pembuat keris adalah juga pakar dalam ilmu sugesti sehingga bisa menciptakan 

keris dengan memasukan daya potipnotis pada setiap tempaannya.  Tiap tempaan disugesti 

menurut keperluan sipemesan, apakah dia seorang raja, pendekar atau rakyat biasa.  

Berdasarkan penyelidikan para psikolog, tetang kepercayaan bahwa keris mempunyai tuah, 

bahkan diceritakan dapat berwujud makhluk yang mengerikan atau dapat pula berubah menjadi 

seekor naga yang sangat besar dan mengerikan dapat terjadi.  

 

Dalam pepatah diuraikan tentang keris penghulu; Bamato baliak batimba, sanyao pulo 

jo gemboknyo. Pantang balampeh ka asahan, tajam tak rago dek bakabuik, haluih tak rago 

dek balilieh, mamutuih rambuik dihambuihkan, tapi tajam nan pantang malukoi. Ipuahnyo 

turun di langik. Bisonyo pantang katawaran, jajak ditikam mati juo. Kapalawan dayo rang 

aluih, panulak musuah di badan (bermata timbal balik, senyawa pula dengan hulunya. Pantang 

digosok ke batu asahan, tajam tidak karena berkabut, halus tidak karena berlilih, memutus 

rambut dihembuskan, tapi tajam yang pantang melukai. Tuahnya turun dari langit.  Bisanya 

pantang ketawaran, jejak ditikam mati juga. Untuk melawan daya orang halus, untuk penolak 

musuh di badan. 

 

Keris dipercayai oleh sebahagian masyarakat memiliki tenaga megis dan memiliki tuah.  

Seorang empu pembuat keris dipercarayai memiliki kekuatan dan kemampuan memasukan 

tenaga megis ke dalam sebuah keris.  Sebagai contoh, seorang empu pembuat keris yang pernah 

menerima pesanan membuat keris dari Ken Arok seorang raja di Tanah Jawa.  Ken Arok marah 

kepada empu yang membuat keris, karena kerisnya belum selesai-selesai juga, lalu  ia 

menikamkan keris tersebut kepada empu yang sedang membuat keris tersebut, sang empu mati 

terbunuh dengan keris buatannya sendiri. Sebelum meninggal empu tersebut menyumpahi Ken 

Arok, bahwa tujuh keturunan Ken Arok akan mati terbunuh oleh keris tersebut.  Dari sejarah 

memang terbukti bahwa keris tersebut telah membunuh tujuh keturunan Ken Arok.   

 Selain memiliki mata dua keris Minangkabau mempunyai luk (keluk) tiga. Dalam 

pepatah diuraikan; Hulunya barombak-ombak bengkok nan  patah tigo, tapi luruih manahan 

tiliak, bantuak dimakan siku-siku, luruih dimakan lapeh benang (hulunya berombak-ombak 

bengkok yang patah tiga, tepi lurus manahan tilik, seperti dimakan siku-siku, lurus dimakan 

lepas benang).  Luk tiga keris merupakan ciri dari keris Minangkabau yang dipakai oleh para 
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penghulu.  Selain itu bila membuat keris, juga diserasikan dengan orang yang memakai.  Rasjid 

manggis (1985), menjelaskan cara mengukur keris, iaitu: mengukur panjang besi keris ialah 

dengan kedua belah empu jari tangan, sebuah demi sebuah bergantian, yang bilangannya harus 

ganjil dan jika genap menandakan tidak serasi dengan sipemakai karena tidak seresam lembaga 

besi keris dengan orang yang hendak memakai atau dengan kata lain tidak serasi. 

 

Dengan demikian jelas bahwa keris adalah senjata tradisi, keris bukanlah senjata yang 

dipergunakan untuk membela diri atau untuk memotong dan memutus sesuatu, tetapi keris 

adalah senjata yang hanya sebagai lambang, iaitu lambang kekuasan dan kepimpinan 

penghulu.  Keris penghulu memiki luk tiga dengan hulu yang berbentuk ombak-ombak dengan 

tiga lekukan.  Keris ini tidak diambalau hulunya dan tidak dipatri antara hulu dengan bilah 

keris, tujuannya apabila salah mempergunakannya seperti dipakai untuk menusuk sesuatu, 

maka bilah keris akan tertinggal pada benda yang ditusuk sedangkan hulunya tercabut. Jika 

terjadi musibah akibat salah mempergunakan keris dengan mudah dapat diketahui siapa yang 

empunya dari keris tersebut.  

  

 

 

 

 

 

 

Gambar: Datuak Pamuncak Alam Sati,  

Memperlihatkan luk keris penghulu 
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Gambar   43:  Keris Minangkabau,  

 

3.9.      TONGKAT DAN SANDAL 

 

Tongkat merupakan perlengkap apabila penghulu bila berpergian, terutama pada upacara-

upacara adat.  Tongkat terbuat dari bahan kayu yang kuat iaitu kayu kamat, pada ujungnya 

diberi penguat dengan tanduk yang dihiasi dengan perak atau tembaga.  Demikian juga pada 

bahagian atas tongkat juga dilapisi dengan tanduk dan diberi hiasan perak atau tembaga.  Dalam 

pepatah diuraikan sebagai berikut: Pamenannyo tungkek kayu kamat, ujuang tanduak kapalo 

perak, panungkek adat jo pusako, barieh tatagak nak jan condong (Mainannya tongkat kayu 

kamat, ujung tanduk kepala perak, penungkat adat dengan pusaka, beri berdiri supaya jangan 

condong). 

 

Sebagai alas kaki, penghulu memakai sandal yang dinamakan sandal capa. Sandal ini 

dipakai berpergian ke upacara-upacara adat, seperti upacara batagak penghulu dan 

musyawarah-musyawarah.  Demikian juga bila berkunjung ke rumah anak kemanakannya, 

penghulu memakai sandal capa atau sandal lainnya.  Reka sandal capa berasal dari India yang 

dibawa oleh pedagang-pedagang yang datang ke Sumatera.  Sandal ini sangat populer dan 

disukai oleh para minik-mamak.  Sekarang pengerajin sandal ini banyak tersebar di sekitar kota 

Bukittinggi.  Selain untuk konsumsi lokal sandal ini banyak disukai oleh orang yang datang 

melancong ke Bukittinggi, karena sandal ini bentuknya sederhana dan bahannya kuat.  Bahan 
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material utama untuk sandal capa adalah bahan kulit, bahagian atasnya diperindah dengan 

tenunan songket, sulaman atau manik-manik yang dilekatkan dengan tehnik lekapan (sulaman 

tekat).  Sandal capa tidak termasuk sebagai lambang tetapi sebagai perlengkan yang berfungsi 

sebagai alas kaki yang mengandung estetika. 

 

 

    

Gambar   44:   Pakain penghulu beserta tongkat sebagai perlengkapnya Koleksi Musium 

Adityawarman Padang 

 

 

                         Gambar   45:  Sandal capa 
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BAB IV. FILOSOFI KAIN  TENUN ADAT MINANGKABAU 

 

4.1. Pendahuluan. 

 

Tenunan songket Minangkabau adalah salah satu warisan dari masa kemasa yang merupakan 

lambang kehalusan seni tekstil tradisional. Songket Minang  berakar dari kebudayaan 

Minangkabau, yang pada awalnya dibuat untuk keperluan sehari-hari. Dengan masuknya 

benang sutra dan benang emas melalui pedagang-pedagang Cina India dan Arab, benang  

sutra dan benang emas mulai dipakai sebagai bahan tenun sehingga kwalitas tenunan  

songket menjadi berkembang.  

             Perkembangan tehnologi pertestilan dibidang mesin produksi tenun sampai sekarang  

belum menyentuk tehnologi tenun songket Minangkabau, disatu sisi jelas menghambat 

perkembangan tehnik pengolahan kain tenun, namun disisi lain tenunan yang dikerjakan 

secara manual merupakan industri padat karya yang menguntungkan pada masyarakat 

pengerajin. Songket yang dikerjakan secara manual kosnya lebih tinggi dibandingkan dengan 

tekstil yang dikerjakan dengan mesin, hal ini menyebabkan orang beralih pada tekstil yang 

banyak dipasaran yang dikerjakan dengan mesin produksi karena harganya relatif murah.   

 Dari koleksi museum Santa Barbara Amerika, terdapat berbagai koleksi songket 

Minangkabau yang berasal dari Koto Gadang, Batipuah, Sungayang, Solok, Muaro Labuah, 

Saning Bakar, Silungkang, Pariangan, Lintau, Batu Sangkat, Padang Magek, Pandai Sikek, 

Pitalah, Balai Cancang, Taram, Gunung dll.Negari-negeri  tersebut di atas banyak yang sudah 

tidak memproduksi tenunan lagi, bahkan generasi yang ada sekarang tidak tahu kalau 

dikampungnya dahulu pernah diproduksi songket ynag berkwalitas sangat baik kaeran dibuat 

dari benang yang berasal dari emas murni. Negari yang masih  mengembangkan tenunan 

songket sampai adalah Pandai Sikat dan  Silungkang.   

 

4.2. Kain Tenunan Songket. 
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Di dalam tambo dikatakan bahwa pakaian kebesaran raja ditenun dari benang emas bernama 

Sangsata Kala (Dt. Tueh 1985).  Kain yang ditenun dengan benang emas di Minangkabau 

adalah kain tenunan songket.  Tenunan songket juga dikatakan dengan tenunan adat karena 

desain dari tenunan mengandung berbagai falsafah adat Minangkabau.  Songket banyak 

dipakai untuk pakaian adat penghulu, seperti; saluak, sandang, tali pinggang, samping dan ada 

yang memakainya untuk bahan material baju dagang dan sarawa gadang.  Tenunan songket 

merupakan satu-satunya tenunan yang ditenun oleh masyarakat tempatan yang dipakai untuk 

pakaian adat. Desain tenunan songket hampir sama dengan desain ukiran rumah gadang, 

mengandung lambang dan nilai-nilai falsafah adat Minangkabau.  

 

Pengertian songket di Minangkabau pada dasarnya tidak berbeda dengan kain sejenis 

yang dihasilkan oleh berbagai daerah di Nusantara,  iaitu merupakan tenunan yang 

menggunakan benang emas atau benang perak sebagai tambahan untuk membentuk motif hias 

(Indonesia Indah, tt).  Songket mempunyai erti, iaitu jarum dari tulang yang dipergunakan 

untuk menyulam.  Kain songket adalah kain yang disulam sewaktu proses menenun.  

Sedangkan bersungkit bererti menusukkan, menembus atau memasukan benang.  Kata songket 

berasal dari kata kerja sungkit, iaitu menyungkit atau mencongkel benang.  

 

Tenunan songket Minangkabau ada dua macam, iaitu kain balapak dan songket batabua.  

Antara kain balapak dengan songket batabua ada perbedaan yang nyata. Kain balapak tenunan 

benang emasnya padat, sedangkan songket batabua hiasan benang emasnya sedikit dan dalam 

bentuk motif serak (tabur).  

 

Kain tenunan songket sangat berhubungan dengan perdagangan benang benang 

emas.  Diperkirakan dari analisa sejarah, sekitar abad ke V Sumatera telah menjadi pusat 

perdagangan yang penting di kawasan Asia Tenggara.  Pedagang-pedagang Cina, Arab dan 

India telah datang ke kawasan ini untuk membeli hasil-hasil hutan seperti: kopi, lada dan 

gambir.  Bahkan emas sudah merupakan salah satu hasil tambang yang sudah diperjual 

belikan, walaupun ketika itu dengan proses penambangan yang sangat sederhana.  

Perdagangan emas ini sangat melimpah pada abad ke VII, hal ini diuraikan oleh Suwati 

Kartiwa (1984), bahwa kerajaan Seriwijaya sekitar abad ke XI setelah runtuhnya kerajaan 

Melayu, memegang posisi perdagangan dengan luar negeri.  Konon khabarnya sekitar abad 
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ke VII kerajaan Seriwijaya merupakan kerajaan yang kaya raya, sehingga emas sebagai 

logam mulia melimpah ruah.  Sebahagian emas ini di kirim ke negeri Siam, di negeri 

tersebut emas diolah dan dijadikan benang emas untuk kemudian dikirimkan kembali ke 

Seriwijaya dan kerajaan Melayu lainnya. 

 

Sehubungan dengan benang emas ini ada pendapat yang mengatakan bahwa benang 

emas merupakan benang import yang didatangkan dari Cina, iaitu dari kota Kanton 

bersamaan dengan datangnya benang sutera.  Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan 

oleh Zainal Rais (1988:61), “bahwa benang emas dahulu kala yang dibawa oleh pedagang-

pedagang Cina, benang ini disebut dengan Makao. Istilah makao sampai sekarang masih 

dipakai untuk menyebut benang emas (benang makau).  Sebutan tersebut pada mulanya 

dihubungkan dengan kata dari mana benang tersebut dahulunya berasal.  Seperti diketahui 

pada tahun 1557 Cina menjadikan Macao sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan di laut 

Cina Selatan”. Mungkin saja kedatangannya terjadi hampir bersamaan sekali gus, iaitu 

benang emas didatangkan dari negeri Siam dan dari Kanton dalam waktu yang hampir 

bersamaan. 

 

Dengan masuknya benang emas dan benang sutera ke dalam seni tenun masyarakat 

di kepulauan Nusantara, maka masyarakat berlomba mencoba memasukan unsur benang 

emas ke dalam unsur tenunan mereka.  Jelas membawa pengaruh terhadap songket yang 

dihasilkankan sehingga menghasilkan songket yang berbeda-beda antara songket yang 

dihasilkan di suatu daerah dengan daerah lainnya.  Selain itu faktor yang ikut mempengaruhi 

perbedaan ini antara lain; latar belakang kebudayaan, adat istiadat yang berlaku, agama, 

kepercayaan dan pengetahuan seni serta pengetahuan ragam hias yang dimiliki oleh 

masyarakat yang bersangkutan.  Sebagai contoh, bagi daerah yang masyarakatnya menganut 

agama Islam yang kuat, desain songket yang dihasilkan banyak dipengaruhi oleh seni budaya 

Islam.  Seni budaya Islam cenderung bermotif geometris, kaligrafi, dan bentuk tumbuh-

tumbuhan. Sedangkan bagi masyarakat yang masih menganut animisme atau agama selain 

Islam, seperti pada masyarakat kawasan Indonesia Timur, motif manusia dan haiwan menjadi 

desain utama, yang di sakralkan sehingga dijadikan simbol-simbol adat. Ibenzani Usman 

(1985:97), menjelaskan tentang pengaruh Islam terhadap seni budaya; Dalam kebudayaan 

Islam, seni yang mendapat tempat utama adalah seni ornamen (arabies dan geometri) dan 
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kaligrafi.  Hal ini pada mulanya disebabkan oleh larangan-larangan beberapa hadist 

mewujudkan image makhluk bernyawa.  Larangan itu sesungguhnya tidak mutlak, karena 

memang dalam Al Quran tidak tercantum satu ayat pun yang berisi demikian.  

 

Pengaruh seni Islam pada masyarakat Minangkabau juga tampak pada desain songket 

yang mereka tenun, yang pada umumnya bermotif reka geometris, salur-salur dan bentuk 

tumbuh-tumbuhan.  Adakalanya desain yang dihasilkan memakai nama-nama makhluk hidup 

atau haiwan, tetapi itu hanya dalam bentuk imige yang nyatanya hanya berbentuk lengkung-

lengkung, garis-garis patah dan bermacam-macam garis.  

 

Bahan yang dipakai untuk tenunan songket adalah, benang kapas, benang sutera dan 

sekarang berkembang dengan benang sintetis sebagai benang lungsi, untuk hiasan dipakai 

benang emas atau perak.  Benang emas dan perak merupakan bahan utama untuk membuat 

tenunan songket.  Pada mulanya dipergunakan benang emas atau perak yang dibuat dari 

emas murni atau perak murni, sekarang tidak ada lagi yang memakai emas murni, karena 

harga emas dan perak sangat mahal.  

 

Benang emas atau perak imitasi yang dipakai didatangkan dari India dan Singapura, 

benang ini banyak dijual di pasar-pasar industri. Benang digulung sedemikian rupa, dalam satu 

kemasan terdapat 5 bungkus benang dan setiap bungkusnya terdiri dari 30 ikat kecil-kecil.  

Untuk sehelai kain sarung songket balapak menghabiskan 7 sampai 8 bungkus sedangkan 

untuk satu selendang menghabiskan 3 bungkus benang perak atau benang emas.  Kadar dari 

warna emas ini berlain-lainan tergantung pilihan konsumen, ada yang kekuning-kuningan 

sampai kuning mas yang lebih tua dan warna perak.  

 

Desain motif songket berdasarkan tehnik tambahan,  iaitu dengan memasukan 

tambahan benang lain pada benang pakan ketika waktu proses menenun sedang berlansung.  

Desain Songket Minangkabau merupakan lambang yang mengandung nilai-nilai falsafah 
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Minangkabau, yang berasaskan pada “Alam takambang jadi guru”. Berbagi nilai kehidupan 

yang merupakan amalan masyarakat tradisi Minangkabau dipaparkan dalam motifnya. 

 

4.3.  Filosofi Minangkabau Dalam Motif  Songket  

 

Motif songket Minangkabau hampir sama dengan motif-motif yang terdapat pada 

rekaukir Minangkabau, baik dari segi reka bentuk, penamaan dan falsafah yang dikandungnya.  

Perbedaannya terletak pada tehnik pembuatan, yang berpangaruh pada bentuk songket yang 

dihasilkan. Seni ukir memakai tehnik pahat sedangkan pada songket dengan tehnik tenun. Hasil 

kedua-duanya jelas berbeda, karena pahatan menimbulkan kesan yang lebih lues dan tenunan 

tenunun cendrung menghasilkan bentuk patah-patah mengikut silang tenun.   

 

Motif songket Minangkabau dalam berbagai benda budaya memiliki lambang yang 

sama, namun ada beberapa desain yang sama tetapi nama yang berlainan, hal ini hanyalah 

merupakan kebiasaan pada suatu nagari atau luhak saja dan penamaan yang seperti ini tidak 

banyak jumlahnya.  Nama-nama desain ukiran, seperti; motif pucuk rebung, itik pulang petang, 

bada mudiak, lapiah ampek, desain saik kalamai juga terdapat pada desain tenunan songket. 

Desain motif yang sama dan telah diuraikan  pada motif  ukiran dan tidak diuraikan lagi, namun 

dirasa perlu untuk mengurai beberapa desain yang dianggap penting dalam desain songket 

Minangkabau.  Di bawah ini disenaraikan beberapa motif yang sering ditemui pada songket 

Minangkabau. 

1). Desain saluak laka 

 

Gambar  46: Motif  saluak laka 
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Desain saluak laka adalah lambang kekerabatan.  Laka adalah alas atau wadah periuk terbuat 

dari jalinan rotan kecil yang lemah menjadi sebuah benda sebagai wadah tempat periuk 

belanga yang terjalin begitu kuat dan kokoh sehingga mampu menahan beban berat, sehingga 

periuk dan belanga tidak goyah dan isinya tidak tertumpah. Saluak laka adalah lambang 

kekerabatan, hal ini memberi makna dalam kehidupan masyarakat, bahwa kekuatan akan 

terjalin dari kesatuan yang saling mengikat dan topang-menopang sehingga terujud kekuatan 

bersama dalam menghadapi berbagai persoalan.  Pepatah mengatakan: Nan basaluak nan 

bak laka, nan bakaik nan bak gagang,  supayo tali jan putuih ,  kaik-kaik nak jan sakah ( yang 

berseluk bak laka, yang berkait nan bak gagang, supaya tali jangan putus, kait-berkait supaya 

jangan patah).  

 

Dalam upacara batagak penghulu hubungan kekerabatan sangatlah besar.  Untuk 

mepersiapkan upacara batagak penghulu semua kerabat, urang sumando, anak pisang, ipar 

besan dan semua kerabat jauh dan dekat bergotong royong dan bekerja secara bersama 

menyelesakan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab mereka masing-masing.  Beban yang 

berat akan terasa ringan apabila dikerjakan secara bersama-sama.  

 

 

2). Desain balah kacang gadang        

 

 

Gambar  47:  Motif balah kacang gadang 

 

Balah kacang yang dimaksud disini adalah belah isi kacang.  Isi kacang apabila dibelah dua 

akan terbagi sama dan memiliki bentuk yang persis sama antara satu dengan yang lainnya 



 

118 
 

dan bila disusun akan terlihat betuk yang seimbang.  Desain balah kacang melambangkan 

pembahagian yang sama rata antara satu sama lain.  Bila seseorang pimpinan atau siapa saja 

yang diberi amanah untuk membahagi sesuatu ia harus berlaku adil dan membagi sama 

banyak dan sama rata, tidak boleh melebihi pembahagian untuk diri sendiri atau untuk orang 

tertentu, seperti dalam pepatah: jikok manimbang samo barek, jikok maukua samo panjang 

(jika menimbang sama berat jika mengukur sama panjang).  

 

Falsafah pembahagian yang sama rata ini merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki 

oleh seorang penghulu iaitu Bersifat adil, iaitu mampu bersikap adil terhadap diri sendiri, 

terhadap anak kemanakan dan masyarakatnya, manimbang samo barek, mangukua samo 

panjang (menimbang sama barat, mengukur sama panjang). 

 

Sifat adil ini juga merupakan salah satu ciri dari kelarasan Bodi Caniago.  Pada batagak penghulu 

pada lara Bodi Coniago, mereka membagi kesempatan yang sama kepada semua anak 

kemanakan yang memenuhi persaratan untuk menjadi penghulu. Jika pada kesempatan pada 

masa ini yang diangkat adalah anak lelaki dari paruik A, maka pada kesempatan selanjutnya anak 

lelaki yang berasal dari paruik B, dan seterusnya sesuai dengan jumlah paruik yang dimiliki di 

dalam suku tersebut, secara adil dan bergantian mewarisi pusaka adat.  

 

3). Desain sirangkak bakuruan 

 

  

Gambar  48:  Motif  sirangkak bakuruang 
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Sirangkak adalah kepiting atau ketam yang hidup di air.  Sirangka yang dimaksud disini adalah 

jenis ketam yang hidup di sungai dan  di air tawar.  Ia membuat sarang celah-celah batu atau 

lubang yang berair.  Binatang ini akan menyerang mangsa atau dengan secara tiba-tiba tanpa 

sebab musabab yang jelas.  Apalagi bila diganggu ketenteramannya, ia akan menyerang 

dengan menjepit mangsa dengan cangkangnya yang tajam.  Desain sirangkak bakuruang 

melambangkan pengendalian diri terhadap sifat amarah dan sifat mengumbar emosi 

terhadap orang lain tanpa sebab musaban yang jelas.  Sifat pemarah harus dikendalikan agar 

hidup disenangi oleh orang lain dan lingkungan.  

 

Falsafah sirangkak ini jelas kurang baik, bagaimanapun seoarang penghulu harus pandai 

mengendarikan diri, amarah dan emosinya.  Seorang pimpinan adat harus mendengarkan atau 

melihat dahulu kesalahan anak- kemanakan atau masyarakat lainnya sebelum mengambil 

keputusan, apalagi keputusan tersebut dapat merugikan orang lain.  Jelas hal ini tidak baik dan 

sifat seperti ini harus dijauhi oleh seorang pimpinan adat. 

 

4). Desain saik kalamai 

 

 

Gambar  49  Motif  saik kalamai 

 

Kalamai atau wajik adalah sejenis makanan yang terbuat dari tepung ketan, santan dan gula 

merah.  Membuat wajik dimasak sedemikian rupa sambil diaduk-aduk sampai menjadi 

adonan yang pekat atau kental.  Apabila telah masak dan sejuk dapat dipotong-potong.  Saik 

kalamai (potongan wajik) bentuknya seperti jajaran genjang, hal ini merupakan ciri dari 
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bentuk wajik.  Dalam makan sejamba potongan wajik diletakan dalam satu piring sebanyak 

enam potong atau empat potong sesuai dengan jumlah satuan jamba.  Desain saik kalamai 

merupakan lambang kerja keras dan kehati-hatian.  Maknanya tanpa kerja keras dan hati-hati 

sesuatu tidak akan dapat dihasilkan dengan baik.  Selain itu saik wajik atau kalamai sebagai 

lambang menghormati tamu.  Dalam upacara batagak pengulu pada beberapa nagari wajik 

merupakan makanan yang harus dihidangkan, disamping falsafahnya melambangkan kerja 

keras, wajik merupakan bahagian dari penganan adat yang selalu disajikan pada tamu-tamu 

adat. 

 

5). Desain salapah jo aka cino 

 

   

Gambar 50:  Motif  aka cino 

 

Salapah adalah tempat penyimpan rokok atau tembakau.  Rokok atau tembakau ini biasanya 

untuk diisap sendiri oleh pemiliknya atau untuk diberikan pada tamu dan kerabat, apabila 

meraka bertamu dimana saja.  Bahkan rokok dengan tembakau boleh diberikan pada 

seserang yang belum diketahui asal usulnya dalam mengikat persahabatan diperjalanan atau 

dimana saja.  Sebagai pembuka kata bisanya kaum lelaki akan saling mempersilahkan lawan 

bicaranya untuk mengisap rokok yang dikeluarkan dari saku masing-masing,  Pada upacara 

batagak penghulu, penghulu baru selalu membawa rokok dengan salapah sebagai bahan 

pembuka kata dalam bertegur sapa.  Karenanya salapah dijadikan lambang kekerabatan dan 

lambang etika dalam pergaulan. 

 

6).Desain bijo  mantimun. 
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Gambar  51: Motif  bijo mantimun 

 

Mentimun adalah sejenis tanaman yang merambat dan buahnya untuk sayur-mayur. 

Tumbuhnya yang merambat ini dalam pepatah dikatakan: bak antimun marantang tali ( bagai 

mentimun merentang tali).  Supaya mentimun tumbuh subur, harus dipelihara dan dipupuk.  

Mentimun hidup dalam keterbatasan, tanpa bantuan manusia tumbuhan ini tidak akan 

tumbuh dengan baik.  Hal ini diibaratkan dengan kehidupan manusia, tanpa dipupuk dan 

diberi bimbingan tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.  Desain bijo 

antimun adalah lambang hidup yang terarah.  Desain ini menggambarkan bahwa segala 

sesuatu dibiarkan berkembang sesuai dengan kudratnya, manusia hanya memelihara supaya 

perkembangannya jangan sampai terhalang, untuk itu harus dipupuk dan disiram supaya 

perkembangannya jangan sampai terhenti atau layu.   

 

Upacara batagak penghulu adalah menabalkan seseorang menjadi pimpinan adat, 

namun sebagai orang yang ditinggikan selangkah dan didahulukan seranting, dianya tidak 

akan besar kalau tidak dibesarkan oleh kaumnya, diamba gadang diampiang tinggi.  Ibarat 

antimun merantang tali, untuk menjadi besar harus ada yang mengingatkan dan membimbing 

penghulu sebagai pimpinan adat.  Seorang penghulu akan besar apabila dia berjalan dijalan 

yang benar sehingga kata-katanya didengar, perintahnya diturut, selama penghulu berpegang 

kepada garis-garis adat yang telah ditentukan berdasarkan mufakat mengikut alur dan patut 

dalam berbuat dan bertindak.  

 

 

7). Desain batang pinang. 
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Gambar  52:  Motif batang pinang 

 

Batang pinang bentuknya lurus dan tidak bercabang, buahnya dipakai sebagai obat-obatan 

dan juga merupakan bahagian dari pakinang atau sirih pinang.  Dalam upacara-adat Batagak 

penghulu sirih pinang merupakan sesuatu yang mesti ada. Dalam pepatah dikatakan: Pinang 

sirah hironyo manih, buleknyo talua buruang, putiah sakarek di tampuaknyo. Dibalah anak 

rando gadih, tumbuah di padang kadataran, tumbuah di pantai kalerengan, kolak kolai 

putaran angin, pucuak manyapu langik biru, urek nan sampai ke lautan, tingginyo panjek 

mamanjek, randahnyo jangkau-jangkauan, dipanjek anak garagasi, taluncua sampai ka 

ureknyo, lah tuo tupai dek mamanjek, haram basuo jo buahnyo. (Pinang merah hiranya manis, 

bulatnya telur burung, putih sekerat ditampuknya. dibelah anak randa gadis, tumbuh di 

padang kedataran, tumbuh di pantai kelerengan, kolak kolai putaran angin, pucuk menyapu 

langit biru, urat yang sampai ke lautan, tingginya panjat memanjat, rendahnya jangkau-

jangkauan, dipanjat anak geragasi, terluncur sampai ke akarnya, telah tua tupai memanjat, 

haram bertemu dengan buahnya).  Batang pinang yang lurus melambangkan kejujuran dan 

kebenaran yang harus dimiliki oleh setiap orang, kejujuran pada diri sendiri dan pada 

masyrakat lingkungannya.  Pinang juga lambang menuntut ilmu pengetahauan (uraian pinang 

pada bab VI).  

 

Dalam upacara batagak penghulu pinang adalah benda yang mesti ada sama halnya dengan sirih, 

sehingga namanya sering disatukan menjadi sirih pinang.  Di dalam Desain songket batang pinang 

adalah lambang kejujuran, falsafah batang pinang merupakan tauladan bagi penghulu dan 
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masyarakatnya.  Penghulu diharapkan menjadi orang yang lurus dan jujur menjalankan 

kepimpinan adat agar dipercaya dan dihormati oleh anak kemanakannya.  

8) Desain cukai barantai. 

 

  

Gambar  53:   Desain cukia barantai 

 

      

Gambar 54: Motif  barantai merah gadang 

 

Rantai adalah suatu benda yang saling kain-berkait antara satu sama lain. Kait-kaitan ini 

menjadikan rantai sebagi benda yang lues atau mudah mengikuti bentuk.  Ikatan antara satu 

sama lain menjadi kokoh dan kuat karena salin kait berkait.  Rantai juga berfungsi untuk 

mengikat sesuatu.  Desain cukia barantai melambangkan ikatan adat dan kekerabatan yang 

kokoh dalam kehidupan bersama di dalam kaum, suku dan masyarakat.  Kekerabatan bagi 

masyarakat Minangkabau sangat dijunjung tinggi, karena mereka hidup saling tolong 

menolong dan bergotong royong dalam mengerjakan berbagai macam pekerjaan, berat sama 

dipikul ringan sama dijinjing.  Di dalam melaksanakan upacara batagak penghulu gotong 

royong dalam kekerabatan sanagatlah penting.  Sebagai pimpinan adat, penghulu adalah 

orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting, namun ianya harus pandai 

menjaga silaturahmi dengan kerabat, ipar besan, orang semenda, anak pisang , kerabat jauh 
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dan dekat di dalam suku maupun dalam nagari.  Hubungan yang baik akan menimbulkan 

keharmonisan dalam hidup bersama. 

 

9). Desain sirangkak lauik 

 

  

Gambar  55:  Motif sirangkak laut 

 

Sirangkak lauik adalah jenis ketam yang hidup di laut, di pasir-pasir pantai, di kerang-kerang 

atau di sela-sela batu.  Jenis ketam ini lebih jinak bila dibanding dengan ketam yang hidup 

disungai atau di air tawar.  Sirangkak luik  tidak akan menyerang mangsa atau mahluk lain 

tanpa sebab yang jelas, tetapi apabila diganggu ia akan menjepit mangsanya dengan 

cangkangnya.  Hal ini melambangkan bahwa seseorang boleh membela diri apabila 

ketenteraman hidupnya dirusak atau diganggu oleh orang lain. Falsafah sirangkah lauik 

melambangkan bahwa sebagai pimpinan adat penghulu boleh membela diri apabila 

ketentraman ianya serta anak kemanakannya diganggu oleh orang lain. 

 

10). Desain tirai 

    

Gambar 56:  Motif  tirai 
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Tirai adalah huasan dari kain atau benda lainnya yang disangkutkan pada dinding, siling, pintu, 

gerbang dan lain-lain, yang berfungsi untuk menambah keindahan dan semarak suasana.  

Desain tirai banyak terdapat pada ragam hias Minangkabau terdapat pada desain songket 

maupun pada desain seni ukir yang terdapat di rumah gadang dan benda budaya lainnya.  

Desan tirai adalah lambang keindahan atau estetika yang membuat suasana lebih indah dan 

menarik.  Dalam upacara adat tirai sering dipasangkan pada dinding dalam maupun pada 

ukiran rumah gadang untuk menambah indah dan semarak susana sehinga upacara adat 

kebesaran batagak penghulu terlihat lebih semarak. 

 

11).  Desain sajamba makan 

 

 

Gambar  57: Motif sajamba makan 

 

Desain sajamba makan adalah lambang kebersamaan dalam menikmati keberhasilan.  

Sajamba makan maksudnya ialah makan beradat dalam upacara adat di Minangkabau, antara 

lain makan pada upacara batagak penghulu.  Sajamba makan terdiri dari enam orang atau 

empat orang.  Desain sajamba makan melambangkan kebersamaan dalam menikmati rezeki.  

Jumlah hidangan biasanya enam atau empat sesuai dengan jumlah anggota dalam jamba.  

Makan bersama satu jamba dilakukan dengan tertip dan rapi sehingga maknan yang dimakan 

tidak berjatuhan ke tempat makan bahagian orang lain kiri dan kanan yang ikut makan dalam 

satu jamba.  Makna yang dikandungnya ialah dapat menikmati rezeki secara bersama-sama 

tanpa merugikan orang lain dan tanpa merasa ada yang berlebih atau yang kurang dan saling 

menjaga norma dan adat istiadat dalam kebersamaan.  
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Gambar 58: Tenunan songket tidak hanya dipakai untukpakaian penghulu saja, songket juga 

dipakai Bundo kanduang.  Seperti yang terlihat dalam fotograf ini, bundo 

kanduang luhak Lima Puluh Kota dengan tingkuluak tanduak kompong dan 

kodek balambak yang merupakan ciri dari tenunan songket Lima Puluh Kota 
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                        Gambar  59    Gambar 60 

 

Gambar 59:  Desain pucuk rebung. pada songket Minangkabau. 

Gambar 60: Selendang songket dengan desain saik ajik jo salapah-salapah 

 

 

 

 

Gambar 61: Kain sampiang 

 

 

 

4.4. Pemakaian Bahan Tekstil dan Kain Adat Pada Pakian Penghulu  

 

TABEL 

 

Pemakaian Bahan Tekstil Sebagia Kain Adat Pada Pakian Penghulu Di Luhak     Nan Tigo 
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 Jenis dan bahan yang 

digunakan 

Tanah Datar Lima Puluh 

Kota 

A g a m 

 

 

 

 

 

 

 

    

 1. Deta Bakaruik: 

    -     Kain kapas 

 2. Saluak batimbo: 

    -    Songket 

  -    Batik Jambi 

3.  Baju gadang: 

- Beledru 

- Satin / suto (sutera) 

 -     Songket 

4.  Sarawa gadang 

- Kapas 

- Suto 

- Beledru 

   -    Songket 

5.  Samping 

-    Songket 

   -    Sarung Bugis 

6.  Sandang 

-   Songket 

   -   Sarung Bugis 

-   Cindai 

-   Batik tanah liat 

 

* 

V 

* 

V 

V 

* 

V 

V 

V 

* 

V 

V 

V 

V 

* 

V 

V 

* 

V 

V 
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V 

* 

V 
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V 

V 
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V 

V 

* 

V 

V 
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V 

V 

V 

 

V 

V 

 

 

 

Dengan demikian jelas bahwa dalam upacara batagak penghulu, pakaian kebesaran penghulu 

adalah sesuatu yang  penting karena merupakan lambang kepimpinan adat dan lambang norma-

norma yang harus dimiliki dan diamalkannya serta pantang larang yang tidak boleh dikerjakan 

oleh seorang penghulu sebagai seorang pimpinan adat.  Pakaian penghulu juga sebagai 

lambang tanggung jawab, hak dan kewajibannya terhadap anak kemanakan.  Tutup kepala 

penghulu yang dinamakan saluak batimbo adalah lambang kepimpinan berasaskan adat 

bersendi syarak yang harus diamalkannya pada setiap tindakan dan perbuatannya, juga harus 

ditamamkannya pada anak kemanakan dan masyarakatnya. Saluak batimbo juga merupakan 

lambang perpaduan antara konsep kepimpinan adat Koto Piliang dengan adat Bodi Caniago.  

 

Secara keseluruhan pakaian kebesaran penghulu melambangkan sifat-sifat yang harus 

dimiliki oleh seorang penghulu iaitu; sabar, lapang dada dan jujur dan ikhlas serta adil. Sifat 

ini sangat penting untuk menghadapi anak kemanakannya yang bermacam watak dan latar 

belakang sosial.  Sebagai pasangan dari baju gadang adalah sarawa gadang (seluar gadang).  

Sarawa gadang adalah lambang kejujuran yang bersesuaian dengan norma adat dan 

mengamalkan perbuatan sesuai alur dan patut. Sarawa gadang juga sebagai lambang tugas dan 

tanggung jawab penghulu terhadap anak kemanakan dan memelihara harta pusaka.  Sebagai 

penanggung jawab warisan, penghulu tidak boleh memindah tangankan harta pusaka, menjual 

dan menggadaikannya, karena yang demikian akan mendatangkan kesengsaraan pada anak 

kemanakan dikemudian hari.  Tanggung jawab yang sama juga dilambangkan dengan kain 

sandang. Penghulu bertanggung jawab membimbing anak kemanakan, memberi arahan pada 

yang baik dan melengkapi anak kemanakan dengan berbagai pendidikan. Dari kajian lapangan 

dan jawapan 98 orang responden, tampak tidak banyak yang memahami tetang lambang dan 

makna pakaian penghulu sebagai benda budaya yanmengandung nilai-nilai falsafah adat 

Minangkabau.  
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TABEL 

Pakaian Penghulu: Lambang dan Makna 

 

 

  Bahagian 

Pakaian 

 

Lambang 

 

Makna 

 

 

-  Deta Bakaruik 

 

 

- Warna hitam 

deta bakaruik 

 

-  Saluak batimbo 

 

 

 

 

-  Reka bentuk  

batimbo 

 

 

 

 

 

 

- Kepimpinan 

 

 

- Kepimpinan yang 

kukuh 

 

- Kepimpinan  adat 

bersendi syarak. 

 

 

 

- Perpaduan Koto 

Piliang dengan 

Bodi Caniago. 

 

 

 

 

 

- Kepimpinan penghulu terhadap anak 

kemanakan dengan batas-batasan 

tertentu.  

- Kepimpinan yang kukuhan terhadap   

pendirian dan tidak mudah berubah. 

 

- Saluak batimbo yang dibuat dari batik 

Jambi dengan desain kaligrafi 

merupaka seni budaya Islam sebagai 

cerminan  adat bersendi syarak  

 

- Reka tengah muka dari saluak kesep 

Koto Piliang yang berjenjang naik 

bertangga turun. Reka pada bahagian 

atas kepala saluak  datar adalah konsep 

Bodi Caniago yang datar, duduk sama 

rendah tegak sama tinggi.  

 

- Penghulu adalah orang yang sabar dan 

lapang dada dalam menghadapi 

berbagai persoalan anak kemanakan 
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- Leher baju 

gadang 

 

 

-Tidak   

  ber kantong 

 

-  Lengan baju 

gadang 

 

-  Minsia atau 

renda lengan 

baju 

 

 

 

- Sibar atau pesak 

baju 

 

 

- Sarawa gadang 

atau seluar 

besar 

 

- Samping 

 

 

-Cawek  

 

 

 

- Kesabaran 

 

 

 

- Bersih 

 

 

- Kedamaian 

 

 

-Kepimpinan 

penghulu  

 

 

 

 

- Kehalusan budi 

pekerti 

 

 

- Kejujuran 

 

 

 

- Ketetapan atau -

kepastian 

 

- Tanggung jawab 

 

 

 

- Tidak melakukan reswah (korup) 

 

 

-.Memberi kedamaian pada anak 

kemanakan dan linghungannya 

 

 

- Kepimpinan penghulu dan kakitangan 

nya yang dinamakan orang empat 

jenis, yang terdiri dari: penghulu, 

malin, manti dan dubalang. 

 

-Dalam menyelesaikan berbagai 

persoalan anak kemanakan diselesaikan 

dengan tenang dan bijaksana. 

 

-Jujur dalam menjalankan kepimpinan, 

sesuai dengan alur dan kepatutan. 

 

 

-Menjalankan norma adat sesuai dengan 

kehukun yang berlaku 

 

-Tanggung jawab penghulu memelihara 

anak kemanakan dan memelihara harta 

pusaka. 

 

-Penghulu bertanggung jawab terhadap 

anak kemanakan dan wajib memberi 

bimbingan dan arahan yang baik serta 

melengkapinya dengan berbagai 

pendidikan. 
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-Kain sandang 

 

 

 

 

 

-Keris  

 

 

- Tanggung jawab 

dan kewajiban 

 

 

 

 

- Kekuasan 

 

 

-kekuasaan penghulu dengan segala 

batas-batasanya terhadap anak 

kemanakan, harta pusaka dan 

masyarakat lengkungan  
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BAB. V.   

PASAMBAHAN BATAGAK  PENGHULU 

 

 

1. Sanjuang Pangulu 

 

Bake angku datuak ………. 

sambah, angku datuak ……. 

angku datuak ……..   

angku datuak ………. 

angku datuak nan gadang basa batuah 

adapun angku penghulu nantun 

iyolah cadiak tahu pandai 

lagi arif jo bijaksano  

lauik aka padang kato-kato  

pucuak bule ureknyo tunggang  

pusek jalo pumpunan tali  

tali adaik batang limbago  

tumpuak tangkai pusako  

tiang adaik sandi haluan  

pamuncak adaik dalam nagari 

 

Kayu gadang malintang bukik  

pucuak bulehk silaro kuniang  

jatuah talayang ka tampaiknyo  

diam jo adaik jo limbago  

memegang bungka jo naraco  

cadiak nan buliah bakeh batanyo  

pandai buliah bake baguru  

janiah sayaknyo landai  

minuman kami dinagari  

 

 

1. Sanjung Penghulu. 

 

Pada engku datuak ………. 

sambah, angku datuak ……. 

engku datuak ……..   

Engku datuak ………. 

Engku datuk yang basar bertuah 

adapun engku penghulu  

iyalah yang cerdik tahu pandai 

lagi arif dengan  bijaksana  

laut akal  padang kata-kata  

pucuk bulat uratnya tunggang 

pusat jala pumpunan tali  

tali adat batang lembaga  

tampuk tangkai pusaka 

tiang adat sendi haluan  

pemuncak adat dalam nagari 

 

Kayu besar membelintang bukit 

pucuk bulat silira kuning jatuh terlayang 

ke tempatnya diam dengan adat dengan 

lembaga memegang bungkal dengan 

naraca cerdik yang boleh tempat 

bertanya pandai boleh tempat 

bergurujernih tempurungnya landai, 

minuman kami di nagari  
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Sungguahpun iyo nan sado itu                        

tuanku guru-guru nan sa isi sidang jumaat 

nan ampek jurai dimusajik                             

nan manjalankan hukum kitabullah             

nan mangatahui sah jo batal                               

hala jo haram, sunaik dengan paralu                                   

aratinyo suluah nan naik bendang                

camin nan tiado kabua                                       

palito nan tiado padam                                      

manarangi   sakalian alam.                                                   

sungguahpun iyo itu                                        

dunsanak sudarolah pulo                                 

ipar dengan bisan                                      

adiak dengan kakak                                        

saratolah kito nan bakarapatan                        

nan hadir sa isi rumah gadang nanko              

nan ampek barih kadudukan                           

nan tigo langgam parseloan                            

sahinggo paran picak mambalintang 

naiak  bandua pipih mambalintang turun. 

 

Sabujua rumah nan panjang                                  

lalu manyasak papan sariang                           

sampai malimpah ka halaman                  

manirok ka panta-panta                            

bake hambo mahantakan sambah.               

lakek papatah jo patitih                                  

bah hadis caro Malayu: 

Dibalah nibuang dibalah 

diambiak kalantai pagu 

Sungguhpun benar semua itu                       

tuanku guru-guru yang se isi sidang jumat 

yang empat jurai di mesjid                             

menjalankan hukum kitabullah                          

yang mengetahui sah dengan batal                               

halal dengan haram, sunat dengan fardu                                   

ertinya suluh yang naik benderang               

cermin yang tiada kabur                                       

pelita yang tiada padam                                      

menerangi   sekalian alam.                                                   

sungguhpun benar semua itu                                        

sanak sudara pula                                  

ipar dengan besan                                      

adik dengan kakak                                        

serta kita yang berkerapatan                         

yang hadir se isi rumah gadang ini              

yang empat baris kedudukan                            

yang tiga langgam persilaan                            

sampai paran pipih membelintang naik      

sampai bandul pipih mambalintang turun. 

 

Sebujur rumah yang panjang                                  

lalu menyesak papan saring                           

sampai melimpah ke halaman                  

mengirap ke panta-panta                            

tempat hamba menghantarkan sambah.              

lekat pepatah dengan petitih                                  

bah hadis  Melayu: 

Dibelah nibung dibelah 

diambil untuk lantai pagu 
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labiahnyo kalantai balai 

sambah disambuang dengan lidah 

pamulia angku jo penghulu  

karano baitu adaik nan tapakai 

 

Si Rasat nak urang Padang  

pandai marauik tangkai tuduang 

katuduang anak si Ulando 

mulonyo adaik katakambang 

di koto di Pagaruyuang 

di gundam di balai janggo 

 

Ilia ka ranah Bangkahulu 

singgah ka pasa rang Andaleh 

dimuliakan angku jo pangulu 

pangulu duduak jo undang 

duduak jo barih jo balabeh 

rotan paladai balah sii 

tarik pangabek laia sereng 

buatan anak rajo Tiku 

barih balabeh kok nyo sipi  

bungka naraco kok tateleng 

adaik bamain di pangulu 

lebihnya untuk lantai balai 

sambah disambung dengan lidah 

memuliakan engku dengan penghulu  

karena begitu adat yang terpakai 

 

Si Rasat anak orang Padang  

pandai meraut tangkai tudung 

untuk tudung anak si Ulando 

mulanya adat akan terkembang 

di koto di Pagaruyung 

di gundam di balai janggo 

 

Hilir ke ranah Bengkahulu 

singgah ke pasar orang Andalas 

dimuliakan engku  penghulu 

penghulu duduk dengan undang 

duduk dengan baris dengan belebas 

rotan peladai belah sipi 

tarik pengikat layar sereng 

buatan anak raja Tiku 

baris belebas jika  sipi  

bungkal naraca jika terteleng 

adat bermain di penghulu 
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Rotan paladia balah duo 

ambiak pangabek sambang gatah 

dibalah indak namuah sipi 

barih balabeh dinan tuo 

barih bajawek dinan matah 

jadi pusako lalu kini 

 

Parpati tabang kakoto 

anak pipik tabang kapantai 

hinggok di rantiang si dalu-dalu 

turun manyasok bungo jirak 

aratinyo kato pusako 

baribuik alaing jo sewai 

bakicau murai ateh kayu 

nan bana dituka tidak 

 

Ramo-ramo tabang ka jirak  

hinggok di kalapo yiur gadiang 

basarang di ateh dama 

rajo bajalan barayaik 

pangulu tagak basisampiang 

adaik bakato basitina 

 

Rotan peledia belah dua 

ambil pengikat sarang getah 

dibelah tidak mau pipih 

baris belebas pada yang tua 

baris disambut oleh yang mentah 

jadi pusaka lalu kini 

 

Merpati terbang ke koto 

anak pipik tebang ke pantai 

hinggap di ranting si dalu-dalu 

turun mengisap bunga jirak 

ertinya kata pusaka 

beribut elang dengan sewai 

berkicau murai atas kayu 

yang benar ditukar tidak 

 

Rama-rama terbang ke jirak  

hinggap di kelapa yiur gading 

bersarang di atas damar 

raja berjalan berakyat 

penghulu tegak bersisamping 

adat berkata bersitina 
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Rami galanggang nak rang Taji 

naik juaro nak rang Kajai  

sungguahpun ambo tagak badiri 

bukan toh hambo cadiak pandai 

 

Kala katayo anak kambiang  

malompek ka dalam samak 

malasoh kadalam duri 

bukan ambo tagak samiang 

alah mupakaih jo nan banyak 

alah taradaik di nagari 

 

Si baribuik di Sungai Landai 

babuah kayu babuku-buku 

salilik lado rang patahkan  

salendang rajo nan kailia 

manyabuik sajo hambo nan pandai 

papatah datang dari angku jo pangulu 

mardeso kato di sambahkan 

adaik pangulu dipamulia 

 

 

 

Ramai gelanggang anak orang Taji 

naik juara anak orang Kajai  

sungguahpun hamba tegak berdiri 

bukan  hamba cerdit pandai 

 

Kala kataya anak kambing  

melompat ke dalam semak 

meleset ke dalam duri 

bukan hamba tegak saja 

telah mufakat dengan yang banyak 

telah teradat di nagari 

 

Si beribut di Sungai Landai 

berbuah kayu berbuku-buku 

selilit lada orang patahkan  

selendang raja yang akan ada 

menyebut saja hamba yang pandai 

pepatah datang dari engku  penghulu 

mardeso kata di sambahkan 

adat penghulu muliakan 
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Baburu ke Pandai Sikek 

mandapek ruso balang kandai 

lai baguru balun dapek 

lai baraja balun pandai 

 

Badakak ateh palano 

permato jatuah ka lambah 

kok duduak hambo nak batanyo 

kok tagak maangkek sambah 

 

si jolong manggali lambah 

si jambek bukik manyanda 

si jampu katonyo ranah 

bapantang manyabuik namo 

balarang manyabuik gala  

elok diatok dengan sambah 

 

Si jolong manggali sambah 

takali sang biludu gandum 

kok tasorong hambo manyambah 

sakali gawa baribu ampun 

 

Kunang-kunang diateh bukik  

Berburu ke Pandai Sikek 

mendapat rusa belang kandai 

ada berguru belum dapat 

ada belajar belum pandai 

 

Berdekak atas pelano 

permata jatuh ke lembah 

jika duduk hamba ingin bertanya 

jika berdiri mengangkat sambah 

 

si jolong menggali lembah 

si jambek bukit menyandar 

si jampu katanya ranah 

berpantang menyebut nama 

dilarang menyebut gelar  

elok diatap dengan sambah 

 

Si jolong menggali sambah 

tergali sang biludu gandum 

jika tersorong hamba menyembah 

sekali gawa baribu ampun 

 

Kunang-kunang di atas bukit 
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si turek di dalam rawang 

si kalabuik di ateh pintu  

tanang tanang angku sadikik 

hambo mudo jolong manyambah 

ayam bakukuk hambo di ragu 

 

Anau mudo jolong babuah 

kurang rapek runduak-runduakan 

hambo mudo jolong manyambah 

kurang dapek tunjuak-tunjuakan 

 

Anau mudo jolong babuah  

diumbuak diumbi jangan 

hambo mudo jolong manyambah  

diupek dipuji jangan 

 

Si kaduduak daunnyo rampak  

rantiangnyo ambiak kasuluah 

bungo campago rang patahkan  

angku duduak ambo pun tagak 

disusun jari nan sapuluah 

mardeso kato disambahkan 

 

si turek di dalam rawang 

si kalabut di atas pintu  

tenang tenang angku sedikik 

hamba muda baru menyembah 

ayam berkokok hamba pun ragu 

 

Enau muda mula berbuah 

kurang rapat runduk-rundukan 

hamba muda baru menyembah 

kurang dapat tunjuk-tunjukan 

 

Enau muda mula berbuah  

diumbuk diumbi jangan 

hamba muda mula menyembah  

diumpat dipuji jangan 

 

Si kaduduk daunnya rampak  

rantingnya ambil kesuluh 

bunga cempaka orang patahkan  

engku duduk hamba pun tegak 

disusun jari yang sepuluah 

mardeso kata disambahkan 
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Antah sapek antah belanak 

ramo-ramo di dalam kambuik 

dibao nak rang Payakumbuah 

talatak diateh paran 

anatah dapek antah ko tidak  

kaji lah lamo tak basabuik  

jalan lah lamo tak batampuah 

sasek nak mintak ditunjuakan 

 

Lah masak padi rang siko 

lah buliah digalu-galu 

tak buliah dicaruah lai 

dibaok nak rang Koto Tuo 

tasasak padang karimbo 

mahantak rueh kabuku 

tak buliah batangguah lai 

dipikua juo malah hanyo 

 

Anak urang di Padang Panjang  

manurun ka Ampek Angkek 

bamalam di Koto Tuo 

jikok dirantang namuah panjang 

elok dipinta nak nyo singkek 

Entah sepat entah belanak 

rama-rama di dalam kambut 

dibawa anak orang Payakumbuh 

terletak di atas paran 

entah dapak entah  tidak  

kaji telah lama tidak disebut  

jalan telah lama tidak ditempuh 

sesat  mintak ditunjukan 

 

Telah masak padi orang di sini 

telah boleh digalu-galu 

tidak boleh dicaruh lagi 

dibawa anak orang Koto Tuo 

tersesak pedang ke rimba 

menghantak ruas ke buku 

tidak boleh bertangguh lagi 

dipikul juga akhirnya 

 

Anak orang di Padang Panjang  

menurun ke Ampat Angkat 

bermalam di Koto Tuo 

jiko direntang boleh  panjang 

baik dipintal supaya  singkat 
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diambiak sakadar kapaguno 

 

Palito nak rang Bangkulu 

banyak nan duo kali lapan 

elok dinyalai kasadonyo 

baranggo angku jo pangulu 

bakinco siak jo malalau 

elok disambah ka sadonyo 

 

Bake angku juo sambah  

angku Dt …… 

angku Dt……. 

angku pangulu nan gadang basa batuah. 

 

Sungguah pun angku nan disambah  

mako dimintak juo lah ampun  

dihadapan angku pangulu  

nan gadang basa batuah.  

Tuanku nan duo tigo kadudukan   

Malin ampek jurai musajik  

kitolah nan bakarapatan hadir  

di tangah rumah nanko. 

 

diambil sekadar yang berguna 

 

Pelita anak orang Bengkahulu 

Banyaknya dua kali delapan 

baik dinyalai semuanya 

berangga engku dengan penghulu 

bercampur malin dengan perewa 

baik disambah ke semuanya 

 

Kepada engku juga sambah,  

engku Dt ……  

engku Dt……. 

engku penghulu yang besar bertuah. 

 

Sungguh pun engku yang disambah  

maka diminta juga lah ampun  

dihadapan angku penghulu  

yang besar bertuah  

Tuanku yang dua tiga kedudukan  

Malin ampek jurai mesjid  

kitalah yang berkerapatan hadir  

di tengah rumah ini. 
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Indak dibilang diatok dijajak dijalani,  

honyolah nan kapambilang paatok, 

panjajak panjalani pamuliakan sambah. 

Sambah hambo sambah baririk  

dijumalah angku pangulu  

nan gadang basa batuah sarato nan 

rapek 

ujuang bake angku nan sagaji alek kami 

Tidak dibilang diatap dijejak dijalani  

hanyalah yang  pembilang pengatap, 

penjejak penjalani pemuliakan sambah. 

Sambah hamba sambah beririk  

dijumlah engku penghulu  

yang  besar bertuah serta yang rapat 

ujung kepada engku seisi  elat kami 

 

2. Pidato Adaik. 

   

Mako dimulai sambah 

dengan Bismillahirrah manirrahim  

tiok-tiok nagari badiri dengan adaik. 

Iyolah bak pantun hadis Malayu: 

 

Angguak gawai siang mansi 

lilun siganto lilun 

mulonyo adaik katapakai 

asanyo dari binua Ruhum 

 

Dibali madaik jo timbakau 

disakah dibao turun  

badiri adaik jo pusako  

 

2. Pidato adat. 

 

Maka dimulai sambah  

dengan Bismillah hirrah manirrahim 

tiap-tiap nagari berdiri dengan adat.  

Seperti pantun Melayu: 

 

Angguk gawai siang mansi 

lilun siganto lilun 

mulanya adat akan terpakai 

asalnya dari benua Rum 

 

Dibeli madat dengan tembakau 

dipatah dibawa turun  

berdiri adat dengan pusaka  
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dari makah ka banua Ruhum 

 

Disakah dibaok turun  

diguluang dalam naraco  

dirabo jo sakin tajam 

dari Makah ka banua Ruhum  

dari ruhum ka banua Cino  

dari cino ka banua Ajam 

 

Dirabo jo sakin tajam  

dipatah-patah patigo 

simbajau ado batakan 

dari Arab turun ka Ajam 

dari Ajam ka Minangkabau 

minangkabau tampek perhimpunan. 

 

Makao tatkala asa mulonya, balayialah 

niniak kito, lawuik banamo Aia Masin, 

pulau banamo Linggo Puri, taluak 

banamo langkah daun, rantau banamo 

aia kumbang, ditangah lauk Sailan. 

 

Barambuih angin timur jati, sikudano 

manyisia panah, sikulambai pulang 

mamarun, rajo jin marampok bijo. 

dari Mekah ke benua Rum 

 

Dipatah dibawa turun  

digulung dalam neraca  

diraba dengan pisau tajam 

dari Mekah ke benua Rum  

dari Rum ke benua Cina  

dari Cina ke benua Ajam 

 

Diraba dengan pisau tajam  

dipatah-patah pertiga 

simbajau ada bertekan 

dari Arab turun ke Ajam 

dari Ajam ke Minangkabau 

Minangkabau tempat perhimpunan. 

 

Maka tatkala asal mulanya, berlayarlah 

nenek kita, laut bernama Air Masin, pulau 

bernama Lingga Puri, teluk bernama 

langkah daun, rantau bernama air 

kumbang, di tengah lauk Sailan. 

 

Berhembus angin timur jati, sikudana 

menyisir panah, sikulambai pulang 

melempar, raja jin merampok biji. 
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Kalihatanlah pulau jorok manjorok. Mako 

dibuanglah pandang kiri kanan. Taruihlah 

pandang ilia mudiak. Dihiliakan parahu ka 

pulau Lewang, pulau Andaleh mukasuik, 

dalam daerah pesisir baraik. Nan dek 

lamo bakalamoan, mako tibolah niniak 

kito di sinan. 

 

Lalu bapikia-pikia niniak kito, seperti 

hadis dan dalil nan mangato “Alfikru 

sirajul qalbi” bapikia itu palito hati.  

 

Dek lamo bapikia-pikia sampailah hari 

tujuah hari. Dingin hari bukan kapalang, 

duduak diayun kiro-kiro, tagak diganjua 

palangkahan. Dibuanglah pandang kiri jo 

kanan, taruihlah pandang hilia mudiak. 

Candonyo gunuang lah gendeng 

manggendeng, condonyo bukik lah 

mangabua tidua. Mangko dihayunlah 

palangkahan, diucapkan kalimahna duo 

patah yaitu: “ Asyhadu alla ilaha illallah, 

waasyhaduanna Muhammad Raslullah. 

Mako dibuanglah langkah sambia ka kiri. 

Mako tabiklah asok dan tapancanglah api, 

relabiah dari palito, labiah tarang dari 

telong dan lantera. Itulah mulo dinamoi 

gunuang marapi. Mako dibuanglah 

pandangan ka kanan, kalihatanlah talago 

Samsu kamarullah. Mako kenyataanlah 

Kelihatanlah pulau jorok menjorok. Maka 

dibunglah pandangan kiri kanan. Taruslah 

pandangan hilir mudik. Dihilirkan perahu 

ke ke pulau Lewang, pulau Andalas 

maksudnya, dalam daerah pesisir barat. 

Karena lama berkelamaan, maka tibalah 

nenek kita di sana. 

 

Laku berfikir-fikir nenek kita, seperti hadis 

dan dalil yang mangatakan “Alfikru sirajul 

qalbi” berpikir itu palita hati.  

 

Karena lama berfikir-fikir sampailah hari 

tujuh hari. Dingin hari bukan kepalang, 

duduk diayun kira-kira, tegak ditopang 

pelangkahan. Dibuanglah pandang kiri 

kanan, taruslah pandangan hilir mudik. 

Sepertinya gunung telah gandeng 

menggandeng, sepertinya bukit telah 

mangabur tidur. Maka dihayunlah 

perlangkahan, diucapkan kalimah yang 

dua patah yaitu: “ Asyhadu alla ilaha 

ilallah, waasyhaduanna Muhammad 

Raslullah. Maka dibuanglah langkah 

sambil ke kiri. Maka terbitlah asap dan 

terpancarlah api, melebihi dari pelita, 

lebih terang dari telong dan lentera. Itulah 

mula dinamai gunung Merapi. Maka 

dibuanglah pandangan ke kanan, 

kelihatanlah telaga Samsu Kamarullah. 
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nan tigo parakaro, pertamu aianyo 

karuah, kaduo aianyo janiah dan nan 

katigo aianyo tawa. Mako dibuanglah 

pandangan sambia kabalakang, kalihatan 

baaringin sonsang pautan kudo 

samburani. 

 

Adapun kudo samburani itu, ruponyo duo 

sabangso,rengehnyo tujuah sabangunan, 

gantonyo tujuah satuangan Ikua 

panjangnyo sarasah tajun, ikua 

pendeknyo awan tagantuang, alua lidah 

nyo nago mangulambai, sisunduak nyo 

samburan alam, itulah kudo niniak kito.  

 

Mako dibuanglah pandangan sambia 

kahadapan, tampaklah talang sabatang, 

nan banamo talang parindu. Tampaik nyo 

buruang mati hinggok, sambuang nan 

gadang-gadang, kadiaman sirajo jihin, 

tampaiknyo setan bakualo nago 

manggaluang diureknyo, batang dipaluik 

ula bidai, upa bakotaik di dalamnyo, kalo 

manggigik dirantiang nyo, taduang 

mangeong didaunnyo, labah barayun di 

daunyo. Bungonyo bapantang jatuah, 

jatuah disemba alang tabang. Daunnyo 

bapantang rareh, rareh disemba alang 

Maka kenyataanlah yang tiga perakara, 

pertama airnya keruh, kedua airnya jernih 

dan nan katigo airnya tawar. Maka 

dibuanglah pandangan sambil ke 

belakang, kelihatan beringin sonsang 

pautan kuda semburani. 

 

Adapun kuda semburani itu, rupanya dua 

sebangsa, seringainya tujuh sebangunan, 

gentanya tujuh setuangan. Ekor panjang 

nya serasah terjun, ekor pendeknya awan 

tergantung, alur lidahnya naga 

mengulambai, sisundutnya semburan 

alam, itulah kuda nenek kita.  

 

Maka dibuanglah pandangan sambil ke 

hadapan, tampaklah talang sebatang, 

yang bernama talang parindu. Tempat 

burung mati hinggap, sambung yang 

besar-besar, kediaman siraja jin, tempat 

setan berkuala naga bergelung di akarnya, 

batang dipelut ular bidai, binatang 

berbisa berkotek di dalamnya, kala 

menggigik dirantingnya, tadung 

mengeong di daunnya, lebah berayun di 

daunnya. Bunganya berpantang jatuh, 

jatuh disambar elang terbang. Daunnya 

berpantang gugur, gugur disambar elang 
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lalu. Buahnyo bapantang tuo, tuo 

dimakan buruang nuri.  

 

Allah taala mangarahkan, langik lah 

manyintak naik, bumi lah mahantam 

turun, lauk baombak-ombak juo. Mako 

mamandanglah niniak kito ka pasirak 

kapaserong ka masyrik dan magrib. Mako 

tabiklah kiro-kiro dan pikiran, bak ibarat 

hadis Malayu: 

 

Dibubuik anak baringin.  

Dirangkuah dikabek tigo. 

Dek takuik manahan dingin. 

Manurun ka bawah nagko. 

 

Mako manurunlah niniak kito ka rimbo 

siguntang-guntang,ka padang panjaring 

an, mandapek kagunuang. Basuo rotan 

nan basaluak, di bukik nan tidak barangin, 

di lurah nan tidak baraia.  

 

Mako mandapek ka langgundi nan baselo. 

Baso dadok silayu-layu. Di sumua 

sikalimunti, dirusuak banto barayun. Ado 

disinan aia babaliak mudiak, dihila aia 

gamurinciang. Sananlah puti gambar 

lalu. Buahnya berpantang tua, tua 

dimakan burung nuri.  

 

 

Allah taala mengarahkan, langit telah 

menyentak naik, bumi menghantam 

turun, laut berombak-ombak juga. Maka 

memandanglah nenek kita ke pasirak ke 

paserong ke Masyrik dan Magrib. Maka 

terbitlah kira-kira dan pikiran, bak ibarat 

hadis Malayu: 

 

Dicabutlah anak beringin.  

Direngkuh diikat tiga.  

Karena takut menahan dingin.  

Menurun ke bawah ini. 

 

Maka menurunlah nenek kita ke rimba 

siguntang-guntang, ke padang penjaring 

an, mendapat ke gunung. Bertemu rotan 

yang berseluk, di bukit yang tidak 

berangin, di lembah yang tidak berair.  

 

Maka mendapat ke langgundi yang 

bersila. Bahwa dedap silayu-layu. Di 

sumur sikalimunti, di dekat rumput 

barayun. Ada disina air berbalik mudik, 
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lelanjanyo urang, mandi batimbo-timbo 

kasiak, dihadok sumua pancuang talang. 

Sawah gadang satampang banyiah makan 

urang nan tigo luhak. Di ujuang labuah  

basiba daun. Si nan sirangkak hitam kuku, 

tampaik buayo putiah daguak. Di mudiak 

galundi nan badantiang, di bawah padang 

panya ringan, di ateh baringin sonsang, 

dikiri kalapo yiur bali, dikanan lantak nan 

tigo luhak, diateh binuang sati. Tampaik 

taduang barulang mandi, tampaik 

siamang barulang makan, kadiaman 

sirajo jihin nan mahuni rimbo Lawang. 

Nago manggaluang di ureknyo, batang 

dipaluik ula bidai, kalo manggigik di 

rantiangnyo, labah barayun di bungonyo, 

upa bakotaik di daunnyo, nuri mahukum 

dipuncak nyo. 

 

Di sinanlah buliah pangajaran sagalo 

hambo Allah, di sinanlah dunia tatkalo 

dijajak urang tuo kito, disinanlah padang 

tatkalo dilacourang tuo kito, didirikan 

cancang latiah, antah tambilang. Mako 

dek lamo bakalamoan, sampailah hari 

tujuh hari, dingin hari bukan kapalang, 

duduak diayun kiro-kiro, tagak diganjua 

palangkahan. Mako digarakan Allah taala, 

tumbuah rusio tigo jurai, sajurai ka luhak 

data, sajurai  ka luhak agam, sajurai ka 

luhak limo puluah. Lahialah rusio nan tigo 

dihilir air gemerincing. Disanalah putri 

kayangan kata  orang, mandi bertimba-

timba pasir, di hadapan sumur pancung 

talang. Sawah besar setampang benih 

makan orang yang tiga luhak.  Di ujung 

lebuh bersiba daun.  Di sana ketam hitam 

kuku, tempat buaya putih dagu.  Di mudik 

galundi yang berdenting, di bawah 

padang penyaringan, di atas beringin 

sonsang, di kiri kelapa yiur bali, di kanan 

tanda batas  tiga luhak, di atas binuang 

sakti.  Tempat tadung berulang mandi, 

tempat siamang berulang makan, 

kediaman siraja jin yang menghuni rimba 

Lawang.  Naga bergelung di akarnya, 

batang dipeluk ular bidai, kala menggigik 

di rantiangnya, lebah berayun di 

bunganya, upa berkotek di daunnyo, nuri 

menghukum dipuncak nya. 

 

 

Di sanalah boleh pengajaran sagala 

hamba Allah, di sanalah dunia tatkala 

dijejak orang tua kita, di sanalah padang 

tatkala diteroka orang tua kita, didirikan 

cencang letih, entah tembilang. Maka 

karena lama berkelamaan, sampailah hari 

tujuh hari, dingin hari bukan kepalang, 

duduk diayun kira-kira, tegak diganjar 

pelangkahan. Maka digerakan Allah taala, 
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jurai, batinnyo telah lahia  dalam daerah 

pasisia baraik.  

 

Rajo nan tigo kadudukan, pertamo 

Marajo Alif, kaduo Marajo Dipang, katigo 

Sutan Suri Rajo Maharajo. Itulah mulo 

urang nan maluluihkan hukum pado 

nagari nan ampek. Pertamo pasirak, 

keduo paserong, katigo timur, kaampek 

barat. Mako didirikanlah kerajaan tiok 

nagari. Dusun nan indah, medannyo rami, 

aianyo janiah, tapiannyo suci. Kamudian 

daripado itu babarapo lamo diantaronyo, 

mako bajalanlah niniak kito ka hilia dan ka 

mudiak, manurun ka bawah nagko, mako 

masuak ka dalam nagari Pariangan. 

 

Nan dek lamo bakalamoan didirikan 

kabasaran dalam nagari Pariangan. 

Pertamo Dt. Bandaro kayo, kaduo Dt. 

Maha Rajo Basa. Itulah urang nan 

bacarocok  madang giriang, nan 

manaruah cumaniang munti, nan 

mamakai simajo indo, nan tidua di kasua 

pandak, nan duduak bakalundang bubuik, 

nan makan bajamba surang.  Balun 

basimpang nan bapisah, balun 

bakuduang bakaratan, balun basimpang 

babalahan. Itulah gadang maso dahulu 

sabalun Dt. Katumangguangan, sabalun 

tumbuh rahasia tiga jurai, sejurai ke luhak 

datar, sejurai  ke luhak agam, sejurai ke 

luhak lima puluh. Lahirlah rahasia yang 

tiga jurai, batinnya telah lahir  dalam 

daerah pesisir barat.  

 

Raja yang tiga kedudukan, pertama 

Maraja Alif, kedua Maraja Dipang, ketiga 

Sutan Suri Raja Maharaja. Itulah mula 

orang yang meluluskan hukum pada 

nagari yang empat. Pertama pasirak, 

kedua paserong, ketiga timur, keempat 

barat. Maka didirikanlah kerajaan tiap 

nagari. Dusun yang indah, medannya 

ramai, airnya jernih, tapiannya suci. 

Kemudian dari itu beberapa lama 

diantaranya, berjalanlah nenek kita ke 

hilir dan ke mudik, menurun  ke bawah, 

maka masuk ke dalam nagari Pariangan. 

 

Karena lama berkelamaan didirikan 

kebesaran dalam nagari Pariangan. 

Pertama Dt. Bandara kaya, kedua Dt. 

Maha Raja Basa. Itulah orang yang 

becerocok  madang giring, yang menaruh 

cumaniang munti, yang memakai simajo 

indo, yang tidur di kasur pandak, yang 

duduk barselindang bubuik, yang makan 

berjamba seorang.  Belum bersimpang 

yang berpisah, belum berkudung 
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Dt. Perpatih Nan Sabatang. Adaik nan 

badiri, mako dibuek balau panedanan, 

nan banamo balairung panjang. Nan 

batonggak tareh jilatang, baparan jo aka 

lundang, nan bakasau jo umbuik nibuang, 

nan babandua jo batang bayam. Buatan 

tantejo gurhano, nan mamasak sadang 

duduak, nan maatok sadang tagak, 

jangkau nan sampai katuturan. Tampaik 

mandirikan tabuah puluik-puluik, nan 

bagandang jo saliguri, bakatidik jo jangek 

umo, batataran saga jantan. 

 

Mako dihiasi balairung nan panjang 

dengan lapiak daun ilalang, balun 

balapiak bak urang kini. Urang dahulu 

ruponyo dalang, balun cadiak nan bak 

kini. Di sinanlah rajo malimpahkankato, 

tampaik panbgulu mancuraikan adaik,  

nan bajanjang naiak batangga turun, nan 

babarih babalabeh. Mako dipabuek cupak 

nan usali, gantang nan pusako, bungka 

nan piawai, naraco nan haluih, taraju nan 

bagatok. Itulah nan turun tamurun, nan 

jawek bajawek sampai sekarang kini tiado 

barubah-ubah.  

 

Mako berpindahlah beliau dari satu 

dusun ka satu dusun, dari satu nagari ka 

berkaratan,belum bersimpang 

berbelahan. Itulah besar masa dahulu 

sebelum Dt. Ketumanggungan, sebelum 

Dt. Perpatih Nan Sabatang. Adat yang 

berdiri, maka dibuat balau panedanan, 

yang bernama balairung panjang. 

Bertonggak tunas jilatang, berparan 

dengan akar lundang, yang berkasau 

dengan umbut nibung, yang berbandul 

dengan batang bayam. Buatan Tantejo 

Gurhano, yang memasak sedang duduk, 

yang mengatap sedang tegak, jangkau 

sampai ke tuturan. Tempat mendirikan 

tabuh pulut-pulut, yang bergenderang 

saliguri, berketidik dengan kulit hama, 

bertataran saga jantan. 

 

Maka dihiasi balairung panjang dengan 

tikar daun ilalang, belum bertikar seperti 

orang sekarang. Orang dahulu rupanya 

gila, belum cerdik seperti orang sekarang. 

Di sanalah raja melimpahkan kata, tempat 

pangulu mencuraikan adat, yang 

berjenjang naik bertangga turun, yang 

berbarih berbelebas. Maka diperbuat 

cupak yang asli, gantang yang pusaka, 

bungkal yang piawai, neraca yang halus, 

teraju yang bergigit. Itulah yang turun 

temurun, yang sambut bersambut sampai 

sekarang kini tiada berubah-ubah.  
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suatu nagari itulah nan ditanam di tiok 

koto, iyo bak ibaraik hadis Malayu: 

 

Jaik bajaik tapi banta 

Suji basuji tapi kasua 

Jikok raik pado asa 

Kito silau pado usua 

 

Kacimpuang pamenan mandi 

Rasian pamenan lalok 

Kurang tajajak tajalani 

Jo sambah sajo hambo atok 

 

Urang sariak pandai batanun 

Tanunan anak urang Kamang 

Urang sumpu marapek suri 

Kamalah kadikatokan 

Kok kaji tabaliak balun 

Disilau surek lah hilang 

Dituruik guru alah mati 

Kamalah kaditanyokan 

 

Kain suto pakannyo rapek 

 

Maka berpindahlah beliau dari satu dusun 

ke satu dusun, dari satu nagari ke suatu 

nagari itulah yang ditanam di tiap koto,  

ibarat hadis Malayu: 

  

Jahit berjahit tepi bantal 

Suji bersuji tepi kasur 

Jika raip pada asal 

Kita silau pada usul 

 

Kecimpung mainan mandi 

Mimpi mainan tidur 

Kurang terjejak terjalani 

Dengan sambah saja hamba atap 

 

Orang Sariak pandai bertenun 

Tenunan anak orang Kamang 

Orang sumpu merapat suri 

Kemanalah akan dikatakan 

Jika kaji terbalik belum 

Dilihat surat telah hilang 

Diturut guru telah mati 

Kemanalah akan ditanyakan 
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Talatak di ateh palano 

Limpato di ateh balai 

Bamulo sajo nan dapek  

Basudah baa ka agaknyo 

Pidato pulang ka nan pandai 

 

Adapun nan akan hambo pasambahkan 

dihadapan angku pangulu nan gadang 

basa batuah sarato nan rapek nan hadir 

ditangah rumah gadang nangko. Iyolah 

jiko dipihak kami silang nan bapangka 

karajo nan bajunjuang, lah baujua 

balapeh nan mudo matah jo siriah 

sacabiak, jo pinang nan sagatok, rasao jo 

rokok nan sabatang.  

 

Pihak kapado maningkok janjang, 

manapiak bandua mamanggia angku 

pangulu nan gadang basa batuah sarato 

nan rapek. Dek buliah kamujuran di kami 

silang nan bapangka karajo nan 

baapokok, mahagak di angku pangulu nan 

gadang basa batuah sarato nan rapek, 

jauah namonyo lah baturuik, hampia 

namonyo lah bajalang, saruan kami lah 

bahadiri, sakarang pun lah mustahak 

hadir di tangang rumah gadang nanko. 

Jikok diateh  lai handaknyo, dipandang 

 

Kain sutera pakannya rapat 

Terletak di atas pelana 

Lumpata di atas balai 

Bermula saja yang dapat  

Kesudahannya bagaimana  agaknya 

Pidato pulang pada yang  pandai 

 

Adapun yang akan hamba parsambahkan 

dihadapan engku pangulu yang  besar 

bertuah serta yang bermusyawarah yang 

hadir di tengah rumah gadang ini. Iyalah 

jika kami silang  berpangkal kerja yang  

berjunjung, mula melepas yang muda 

mentah dengan sirih secabik, dengan 

pinang yang segigit, dengan rokok yang 

sebatang.  

 

Pihak kepada meningkap jenjang, 

menapak bandul memanggil engku 

penghulu yang besar batuah serta yang 

bersidang. Karena boleh kemujuran bagi 

kami silang yang berpangkal kerja yang 

berpokok, mengingat engku penghulu 

yang besar bertuah serta yang bersidang, 

juah namanya telah diturut, hampir 

namanya telah dijelang, seruan kami telah 

dihadiri, sakarang pun telah mustahak 
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baiak ruponyo, dimakan baik rasonyo. 

Lalunyo tu karano mustahak hadir 

ditangah rumah nangko, mahagak dikami 

silang nan bapangka  karajo nan bapokok, 

Malah handaknyo tando biaso tando 

baradaik bapusako. Lalu nyotu kok 

ditantangan adaik duduak angku pangulu 

nan gadang basa batuah sarato nan 

rapek, kok lapiaknyo putiah, 

hamparannyo leba, kok kasuanyo 

batindiah, takanak tirai jo kalambu, 

takambang tabia langik-langik, 

mangalatiak cando tirai ameh, kok 

hawanyo galap samparono paneh. Di 

dalam pado itu jikok di ateh lainyo, iyo 

malah tacabiakkan siriah nan sacabiak, 

pinang nan sagatok. Siriah lacak pinang 

nya dasun dibalah duo, pinang biluluak 

dibalah ampek, talatak dalam carano. 

 

Pihak kapado caranonyo, carano 

bernama reno ali, baukia basaluak alai, 

baragam badama tirih, baukia babulan-

bulan, buatan Agam Balai Gurah. Nan 

ramak bak bungo kacubuang, nan rimbun 

bak bungo kalikih, nan congkak cando 

alang katabang, nan kungkun bak gagak 

kahinggok mancotok tabiang, nan lantiak 

bak alang bamain-main. Samusim lamo 

mangapuah, satahun makonyo sudah. 

hadir di tengah rumah gadang ini. Jika di 

atas handaknya, dipandang baik rupanya, 

dimakan baik rasanya. Lalu karena itu 

mustahak hadir di tangah rumah ini, 

mengingat bagi kami silang yang 

berpangkal  kerja yang berpokok,  

hendaknya tanda biasa tanda beradat 

berpusaka. Karena itu jika tentangan adat 

duduk engku pangulu yang besar bertuah 

serta yang rapat, jika tikarnya putih, 

hamparannya lebar, jika kasurnya 

bertindik, teringat akan tirai dengan 

kelambu, terkembang tabir langit-langit, 

melentik seperti tirai emas, jika hawanya 

gelap sempurna panas. Dalam pada itu 

jika di atas adanya, iya malah tercabikkan 

siriah yang secabik, pinang yang sagatok. 

Sirihnya lacak pinangnya bawang putih 

dibelah dua, pinang biluluk dibelah 

empat, terletak dalam carana. 

 

Pihak kepada cerananya, carana bernama 

reno ali, berukir berseluk alai, beragam 

berdama tiris, berukir berbulan-bulan, 

buatan Agam Balai Gurah. yang ramai bak 

bunga kercubung, yang rimbun bak bunga 

pepaya, yang congkak seperti elang akan 

tabang, kungkun bak gagak akan hinggap 

mematuk tebing, yang lentik bak elang 



 

153 
 

  

Siriahnyo masak sirah kuniang, siriah 

udang tampuak ari. Tampuak nan bagai 

kuku balam, tampuak ameh gagang 

suaso. Bungonyo jarang basuo, bijonyo 

elok katinaman, batangnyo elok katiruan, 

ureknyo selo baselo, gagangnyo jawek 

bajawek, rantiangnyo malingka alam, 

daunnyo intan dengan podi, pucuaknyo 

panau bidodari. Satahun bapantang 

layua, samusim dalam panggulungan, 

usah kalayua batambah hiduik. Itu 

manjadi juru baso, itu manjadi kapalo 

adaik, makanan anak rajo-rajo, makanan 

sutan jo bagindo. Maambiak Puti Duani, 

manyusun Puti Duanggo, dilatakan dalam 

carano. 

 

Pihak kapado pinangnyo, pinangnyo 

bidaro batuntun, pinang dasun balah duo, 

pinang biluluak balah ampek, pinang rang 

Guguak Pakandangan. Tumbuah baririk 

dihalaman, bijo nan datang dari Judah, 

ditanam niniak dengan moyang. 

Tingginyo jangkau-jangkauan, lah tuo 

tupai dek mamanjek, jarang nan sampai 

ka pucuaknyo, jatuah kabawah jadi 

ambun.  

 

bermain-main. Semusim lama menempa, 

setahun makanya sudah. 

  

Sirihnya masak sirih kuning, sirih udang 

tampuk hari. Tampuk yang bagai kuku 

balam, tampuk emas gagang suasa. 

Bunganya jarang bersua, bijinya elok 

ketanaman, batangnya elok ketiruan, 

ureknya sela bersela, gagangnya sambut 

bersambut, rantingnya melingkar alam, 

daunnya intan dengan podi, pucuknya 

panau bidadari. Setahun berpantang layu, 

semusim dalam penggulungan, usah akan 

layu bertambah hidup. Itu menjadi juru 

bahasa, itu manjadi kapala adat, makanan 

anak raja-raja, makanan sutan dengan 

baginda. Mengambil Puti Duani, 

manyusun Puti Duanggo, diletakan dalam 

carana. 

 

Pihak kepada pinangnya, pinangnya 

bidara bertuntun, pinang dasun balah 

dua, pinang biluluk belah empat, pinang 

orang Guguak Pekandangan. Tumbuah 

beririk di halaman, biji yang datang dari 

Jedah, ditanam nenek dengan moyang. 

Tingginya jangkau-jangkauan, telah tua 

tupai  memanjat, jarang yang sampai ke 

pucuknya, jatuh ke bawah jadi embun.  
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Pihak kapado sadahnyo, sadahnyo karang 

bajintan, haluih bak ambun batabua. 

Dibasahi jo aia bungo, bungo banamo 

reno ali. Dipacik jo pati santan, dikipeh jo 

ambai-ambai. Dipacik jo jari manih, 

bakisa jo ampu tangan, mambayang lalu 

ka muko. Sakadam sakati limo, sakati 

sapuluah ameh. Kok diharagoi antah 

satimbang jo ganari. Kok mambali tak 

urang, kok mamintak buliah sajo. 

 

 

Pihak kapado gambianyo. Gambia 

kuniang salaro dadiah, buatan nak rang 

sari lamak. Tumbuah dikabun nak rang 

Garih, di kabun nak rang Payakumbuah, 

datang nan dari tanah Jawa, pakirim 

sutan Pangeran, bungonyo jarang basuo, 

batang nyo jarang kalihatan, jatuah ka 

lauk Maharullah, manjadi buah di lautan. 

Jatuah kadarek Minangkabau, itu manjadi 

kapalo baso. 

 

Pihak kapado tibakaunyo, timbakau 

haluih Batu Taba  Bijonyo nan dari binua 

Ruhum, pakirim Sutan batam. Timbakau 

nan bagai ambun malam, disaik Sijanti 

Ameh, dijamua si Janti Alam, dijamua 

dibilah dalam, bapantang masiak di 

 

 

Pihak kepada sadahnya, sadahnya kerang 

berjintak, halus bak embun bertabur. 

Dibasahi dengan air bunga, bunga 

bernama reno ali. Diperas dengan pati 

santan, dikipas dengan ambai-ambai. 

Diperas dengan jari manis, digosok 

dengan empu jari, membayang lalu ke 

muka. Sekadam sekati lima, sekati 

sepuluah emas. Jika dihargai entah 

setimbang dengan genari. Jika membeli 

tak dijual, jika meminta boleh saja. 

 

Pihak kepada gambirnya. Gambir kuning 

selara dadih, buatan anak orang Sari 

Lamak. Tumbuh di kebun anak orang 

Garih, di kabun nak orang Payakumbuah, 

datang  dari tanah Jawa, pekirim sutan 

Pangeran, bunganya jarang jumpa, 

batang nya jarang kelihatan, jatuh ke laut 

Maharullah, menjadi buah di lautan. Jatuh 

ke darat Minangkabau, menjadi kepala 

bahasa. 

 

Pihak kepada tembakaunya, tembakau 

halus Batu Taba. Bijinya dari benua Rum, 

kiriman Sutan Batam. Tembakau yang 

bagai embun malam, disayat Sijanti Emas, 
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paneh, masiak diambun tangah malam. 

Saeto panjang jaluanyo, sajangka 

dimakan api, setahun dipanggang Bugih, 

samusim dilingga Cino, usah kariang ratak 

tido, asoknyo malingka koto, harum 

satahu palayaran. 

 

Pihak kapado daunnyo, daunnyo haluih 

mudiak Padang. Kasah balukih birawari, 

haluih nan bak saik layang-layang. Buatan 

anak urang Rantau, tidaknyo masiak di 

paneh, masiak di ambun tangah hari. 

 

Dibalah Sikati Mako 

dibalah-balah patigo 

kadibali inyolah maha 

nan kapambalipun tido 

 

Anak urang sawah di Alai 

mudiakkan sawah taruko 

kok banyak siriah dibalai 

siriah di carano nan pusako 

 

Giriang-giriang di Koto Tangah 

dibari bapaga bungo 

dijemur si Janti Alam, dijamur dibilik 

dalam, berpantang kering di panas, kering 

di embun tengah malam. Sehasta panjang 

jalurnya, sejengkal dimakan api, setahun 

dibakar Bugis, semusim dilingga Cina, 

usahkan kering retak pun tidak, asapnya 

melingkar koto, harum setahun 

pelayaran. 

 

Pihak kepada daunnya, daunnya halus 

mudik Padang. Kasah berlukis birawari, 

halus yang seperti sayat layang-layang. 

Buatan anak orang Rantau, tidak kering di 

panas, kering di embun tengah hari. 

 

 

Dibelah Sikati Maka 

dibelah-belah pertiga 

akan dibeli harganya mahal 

yang akan pembalipun uang tiada 

 

Anak orang sawah di Alai 

mudikkan sawah teruka 

jika banyak sirih dibalai  (pasar) 

sirih di carana yang pusaka 

 



 

156 
 

latakan carano di tangah-tangah 

disinan tampaik carano tibo 

 

Anak urang Koto Malintang 

nan lalu ke Koto Tangah 

bakaian basahan putiah 

carano datang ado nan manatiang 

dilatakan di tangah-tangah 

tampaik baliau makan siriah 

 

Rang Padang mahani banang 

dipunta mako dilipek 

dilipek nak rang Koto Tuo 

kok dirantang amuah panjang 

elok dipunta naknyo singkek 

ambiak sakadar nan pagumo 

 

3.Malakekkan Gala pangulu  (Batagak  

Pangulu). 

 

Adap kato dipasambahkan, lakek juo 

sapanjang pitua. Hanyolah nan pitua : 

Sajak sumua bakali, rantiang patah 

pangulu badiri dalam nagari, kato duo 

Giring-giring di Koto Tangah 

diberi berpagar bunga 

letakan carana di tengah-tengah 

disana tempat cerana tiba 

 

Anak orang Koto Malintang 

yang lalu ke Koto Tangah 

berkain basahan putih 

cerana datang ada yang menating 

diletakan di tengah-tengah 

tempat beliau makan sirih 

 

Orang Padang menghani benang 

dipintal maka dilipat 

dilipat anak orang Koto Tuo 

jika direntang boleh panjang 

elok dipintal supaya singkat 

ambil sekadar yang berguna 

 

3. Merasmikan Gelar penghulu  

    (Batagak Pangulu). 
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nan bauco nan bapakai. Pertamu buek, 

kaduo pusako. Buek namonyo dipakai, 

pusako namonyo dirungguhi. 

Dilingkungan buek jo pusako, duo tigo 

pulo wajah dikanduang nyo. Pertamu 

jalan sapanjang adaik, kaduo jalan 

sapanjang syarak. Kok dikaji jalan nan 

sapanjang syarak, iman Islam, tauhid 

makrifatullah. Mangarajokan nan 

basuruah, mahantikan nan batagah. 

Mangatahui jo batal, halal jo haram, 

sunaik jo paralu, mukaruah jo maubah. 

Samupakai ulama Arab sarato imam-

imam  di tanah Makah. Kok dikaji jalan 

sapanjang adaik, sorak sorai, hiru biru, 

sabuang cancang, bakatik bajamu, minum 

makan diatehnyo. Babarih babalabeh, 

bacupak bagantang, batiru batauladan, 

bajanjang naiak batangga turun. Kok 

naiak daripado janjang kok turun 

daripado tanggo. 

 

Kamakoh jalah babaliak 

Kamari jalan ka Sumpu 

Pulai berpangkaik naik  

Maninggakan rueh jo buku. 

 

Badia buatan nak rang Japun 

Adab kata diparsambahkan, lekat juga 

sepanjang pitua. Hanyalah yang pitua: 

Sejak sumur digali, ranting patah 

penghulu berdiri dalam nagari, kata dua 

yang  dipakai. Pertama buat, kedua 

pusaka. Buat namanya dipakai, pusaka 

namanya dirungguhi. Dilingkungan buat 

dengan pusaka, dua tiga pula wajah 

dikandungnya. Pertama jalan sepanjang 

adat, kedua jalan sepanjang syarak. Jika 

dikaji jalan yang sepanjang syarak, iman 

Islam, tauhid makrifatullah. Mengerjakan 

yang disuruh, menghentikan yang 

dilarang. Mangetahui dengan batil, halal 

dengan haram, sunat dengan fardhu, 

makruh dengan mubah. Sepakat ulama 

Arab serta imam-imam  di tanah Mekah. 

Jika dikaji jalan sepanjang adat, sorak 

sorai, haru biru, sabung cencang, berkatib 

berjamu, minum makan di atasnya. 

Berbaris belebas, bercupak bergantang, 

bertiru bertauladan, berjenjang naik 

bertangga turun. Jika naik dari jenjang jika 

turun dari tangga. 

 

 

Kemanakah jalah berbalik 

Kemari jalan ke Sumpu 

Pulai berpangkat naik  
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Dibao nak rang  Malako 

Manusia batanggo turun 

Maninggakan adaik jo pusako 

 

Pacah kalam ditimpo dawaik 

Jatauah badarai ateh batu 

Sairiang salam jo salawaik 

Bak pantun hadis Melayu. 

 

Lauik banamo Sungai Nyalo, pulau 

banamo Banda Langku, tanjuang banamo 

langkok dayuang, jalan umpamo susun 

siriah. Urang banyak sadang sakato, 

pangulu sadang saiyo, jalan sarak sadang 

bapakai. Lantak lantako nan batanggo-

tanggo, guntiang pancalong indak 

tabilang, ujuang dilalui sadonyo. 

Mamutiah bungo talang-talang, manyirah 

bungo dadok jantan, pulau ciuik 

berpetak-petak, mambayang cando pasia 

panjang, mamutiah gaduang si Ulando. 

Manguniang bungo giriang-giriang, 

malitok bungo sikaduduak, kambang biru 

bungo langgundi, kambang patang bungo 

campago, harum nan bukan alang ka 

palang. Lalunyo ambiak sakadar 

kapaguno, mako lakek  sapanjang pitua: 

Luhak  dibari barajo, nagari dibari 

Maninggalkan ruas dengan buku. 

 

Bedil buatan anak orang Jepun 

Dibawa anak orang  Melaka 

Manusia batangga turun 

Meninggakan adat dengan pusaka 

 

Pecah kalam ditimpa dawat 

Jatuh berderai atas batu 

Seiring salam dengan selawat 

Bak pantun hadis Melayu. 

 

Laut bernama Sungai nyalo, pulau 

banamo Bandar Langko, tanjung bernama 

angkok Dayung, jalan umpama susun 

sirih. Urang banyak sedang sekata, 

penghulu sedang saiya, jalan syarak 

sedang dipakai. Lantak lantak yang 

barangga-tangga, gunting pancalong tidak 

terbilang, ujung dilalui semuanya. 

Memutus bunga talang-talang, memerah 

bunga dedap jantan, pulau ciuik berpetak-

petak, membayang seperti pasir panjang, 

mamutih gedung  Belanda. Menguning 

bunga giring-giring, melitok bunga 

sikeduduk, kembang biru bunga 

lenggundi, kembang petang bunga 
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bapangulu, kampuang dibari batuo, 

kamanakan dibari bamamak.  

 

Kok dikato luhak dibari bapangulu, kato 

pangulu kato manyalasaikan, batingkah 

mampaukuakan, cakak mararai, silang 

mananai, maukua samo panjang, mangati 

samo barek.  

 

Kok dikato kampuang dibari batuo, 

kamanakan dibari bamamak, pai tampaik 

batanyo, pulang tampaik mengadu, kapai 

ditanyoi, pulang diadukan, kampuang 

saparentah tuo, kamanakan saparintah 

mamak. Dalam pado itu lekek pulo nan 

sapanjang pitua. Hujan bapuhun, paneh 

barasa. Silang dibari bapangka, karajo 

dibari bajunjuang. 

  

Ketek banamo pakarjaan, gadang 

banamo pakarjaan. Sakarang pun lah 

tumbuah pakarjaan baiak dikami silang 

nan bapangka, pakarajaan nan 

bajunjuang di tangah rumah nangko, 

mandirikan nan sapanjang adaik.  Mako 

sabab itulah baiyo babukan kami silang 

nan bapangka, karajo nan bajunjuang. 

Urang nan bamamak bakamanakan, nan 

barek sapikua, ringan na sajenjeng, nan 

campaka, harum yang bukan alang ke 

palang. Lalu di ambil sekedar akan diguna, 

maka lekat  sepanjang pitua: Rantau 

diberi baraja, nagari diberi berpengulu, 

kampung dibari pengetua, kemanakan 

diberi bermamak.  

 

Jika dikata luhak dibari berpenghulu, kata 

penghulu kata menyelesaikan, bertingkah 

memperukurkan, kelahi merarai, silang 

menyelesaikan, mengukur sama panjang, 

mengati sama berat. 

  

Jika dikata kampung dibari pengetua, 

kemanakan diberi bemamak, pergi 

tempat bertanya, pulang tempat 

mangadu, akan pergi ditanyai, pulang 

diadukan, kampung perintah pengetua, 

kemanakan seperintah mamak. Dalam 

pada itu lekat pula yang sepanjang pitua. 

Hujan berpohon, panas berasa. Silang 

dibari berpangkal, kerja diberi bajunjung.  

 

Kecil bernama pekerjaan, besar bernama 

pekerjaan. Sekarang pun telah tumbuh 

pekerjaan baik bagi kami silang yang 

berpangkal, pekerjaan yang berjunjung di 

tengah rumah ini, mendirikan yang 

sepanjang adat.  Maka sebab itulah beriya 
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baranak babapak, baipa babisan. Pihak 

manolah nan kami paiyo pabukankan 

iyolah mancari kato nan saiyo 

(samukapaik), bulek nan sagiliang pipih 

nan satapiak. Dek uliah kamujuranlah 

dikami silang nan bapangka karajo nan 

bajunjuang, dapeklah bulek nan sagiliang, 

pipih nan satapiak. Bulek namonyo lah 

buliah digolongkan, pipih namonyo lah 

buliah dilayangkan.  

 

 

Mako diujua dilapeh malah nan mudo 

matah, capek kaki ringan tangan jo siriah 

sacabiak, pinang nan sagatok, rokok nan 

sabatang, pihak kapado maningkek 

janjang, manapiak bandua, mamanggia 

angku pangulu nan gadang basa batuah 

sarato nagari. Dek uliah kamujuran 

dikami silang nan bapangka karajo nan 

bajunjuang, jauahlah baturuik hampia lah 

bajalang, saruan kamilah bahadiri 

diangku pangulu nan gadang basa batuah 

sarato nagari. Kinipunlah mustahak hadir 

di tangah rumah nangko. 

 

Dek uliah cadiak catilah angku pangulu 

nan gadang basa batuah na barek sapikua 

ringan sajenjeng dilakukan rundiangan jo 

berbukan kami silang yang berpangkal, 

kerja yang berjunjung. Orang yang 

bermamak berkemanakan, yang berat 

sepikul, ringan yang sejinjing, yang 

beranak berbapak, beripar berbesan. 

Pihak yang mana telah  kami periya 

perbukankan iyalah mencari kata yang 

seiya (semufakat), bulat yang segiling 

nipis yang setampik. Karena boleh 

kemujuran bagi kami silang yang 

berpangkal kerja yang berjunjung, 

dapatlah bulat yang segiling, nipis yang 

setapik. Bulat namanya telah boleh 

digolongkan, pipih namanya telah buleh 

dilayangkan.  

 

Maka diujur dilepas malah yang muda 

mentah, cepat kaki ringan tangan dengan 

sirih secabik, pinang yang segatok, rokok 

yang sebatang, pihak kepada meningkat 

jenjang, manapik bandul, memanggil 

engku penghulu yang besar bertuah serta 

nagari. Karena kemujuran bagi kami silang 

yang berpangkal kerja yang berjunjung, 

jauh telah didatangi dekat telah dijelang, 

seruan kami telah dihadiri engku 

penghulu yang  besar bertuah serta 

nagari. Kinipun telah mustahak hadir di 

tengah rumah ini. 
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paparan, dilapazkan niaik jo mukasuik 

saratu dilakukan pintak dengan pinto 

kapado angku pangulu nan gadang basa 

batuah niniak mamak kami di nagari. 

 

 

Nan manjadi niak jo mukasuik iyolah baju 

nan balipek nak basaruangkan, kain nan 

disimpan nak dipakai, karih nan talatak 

nan dipakai, tungkek nan tasanda nak 

dipakai. Aratinyo sagalo pusako kami 

silang nan bapangka karajo bajunjuang, 

yaitu Dt. Rangkayo Mulia nan salamo ko 

talatak nak dipakai. Kok mahagak dikami 

silang nan bapangka karajo nan 

bajunjuang terhadok kapado niniak 

mamak dalam nagari, handak kami 

babari, pintak kami bapalakukan, baju 

nan salamo iko balipek, lah buliah 

disaruangkan. Gala pusako nan salamo 

iko talatak lah buliah dipakai. Lakek 

papatah jo patitih bak pantun hadis 

Melayu: 

 

Biriak-biriak tabang kasasak 

Tibo disasak makan padi 

Padi nan utang malampaikan 

Dari niniak turun kamamak 

Oleh karena cerdik pandai engku 

penghulu  besar bertuah yang berat 

sepikul ringan sejinjing dilakukan 

rundiangan dengan paparan, dilafazkan 

niat dengan maksud serta dilakukan 

pintak dengan pinto kepada engku 

penghulu yang besar bertuah ninik 

mamak kami di nagari. 

 

Yang menjadi niat dengan maksud iyalah 

baju yang berlipat akan pakaikan, kain 

nan disimpan akan dipakai, karih yang 

teletak akan dipakai, tongkat yang 

tersandar akan dipakai. Ertinya segala 

pusaka kami silang yang berpangkal kerja 

berjunjung, yaitu Dt. Rangkayo Mulia 

yang selama ini terletak akan dipakai. 

Harapan kami silang yang berpangkal 

kerja yang berjunjung terhadap ninik 

mamak dalam nagari, hendaklah kami 

diberi, pintak kami diperlakukan, baju 

yang selama ini berlipat, telah boleh 

disarungkan. Gelar pusaka yang selama ini 

terletak telah boleh dipakai. Dalam 

pepatah dengan petitih bak pantun hadis 

Melayu: 

 

Birik-birik terbang kesasak 

Tiba disasak makan padi 
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Tibo dimamak turun kakami 

Kami nan hutang manyampaikan 

 

Lai nan bagala St. Permato dahulu, kini 

digalai Dt. Rangkayo Mulia. Beliau itulah 

nan  mamakai payuang kabaasaran, 

sarato karih nan sabilah, di dalam pusako 

Guci kami. Lai baliau nan tasabuik dikami 

silang nan bapangka karajo nan 

bajunjuang, nan dibao satandiang duduak 

sajamba makan, kok  kamudiaknak 

dibaok sahantakan galah, hilia nak dibao 

sarangkuah dayuang diangku pangulu 

nan gadang basa batuah, niniak mamak 

kami didalam nagari. Lapeh daripado itu 

manuruik sapanjang adaik, kayu gadang 

bapayu anak. Lai nan manjadi kayu anak 

baliau iyolah nan bagala Sutan Mudo 

dahulu digalai Dt. Rajo bujang. Dalam 

pado itu manuruik nan pitua juo diangku 

pangulu nan gadang basa batuah, ketek 

banamo gadang bagala. Nan banamo si 

Mukhtar digalai St. Permato. Nan 

banamo si Nurdin digalai St. Mudo. Lai 

gala nan tasabuik dikami silang nan 

bapangka, karajo nan bajunjuang, kok 

batamu dipasa nan rami, dilabuah nan 

golong, itu gala nak dimintak 

dihimbaukan. Sakian sambah jo titah nak 

lalu dipuhunkan. 

Padi yang utang melampaikan 

Dari ninik turun ke mamak 

Tiba dimamak turun ke kami 

Kami yang hutang menyampaikan 

 

Ada yang bergelar St. Permato dahulu, 

kini digalari Dt. Rangkayo Mulia. Beliau 

itulah yang memakai payung kebesaran, 

serta keris yang sebilah, di dalam pusaka 

Guci kami. Lai baliau yang tersebut bagi 

kami silang yang berpangkal kerja yang 

berjunjung, yang dibawa setanding duduk 

sejamba makan, jika  kemudik supaya 

dibawa sehantakan galah, hilir supaya 

dibawa serangkuh dayung oleh angku 

penghulu yang besar bertuah, ninik 

mamak kami di dalam nagari. Lapas dari 

itu menurut sepanjang adat, kayu besar 

berpayu anak. Yang menjadi kayu anak 

beliau iyalah yang bergelar Sutan Mudo 

dahulu sekarang digelari Dt. Rajo bujang. 

Dalam pada itu menurut yang pitua  

engku penghulu yang besar bertuah, kecil 

bernama besar bergelar. Yang bernama si 

Mukhtar digelari St. Permato. Yang 

bernama  si Nurdin digelari St. Mudo.  

Gelar yang tersebut bagi kami silang yang 

berpangkal, kerja yang berjunjung, jika 

bertemu dipasar yang ramai, dilebuh yang 
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4.Batagak Pangulu di TanahTasirah. 

 

Bake angku Dt. Panduko sambah  

angku Dt. Rajo Mantari  

angku Dt. Bandaro  

angku pangulu nan gadang basa batuah. 

 

Adapun angku pangulu nantun, iyolah 

cadiak tahu pandai, lagi arif jobijaksano. 

Lauik aka padang kato-kato. Pucuak 

bulek ureknyo tunggang. Pusek jalo 

pumpunan tali, tali adaik batang 

limbago, tampuak alua tangkai pusako 

tiang adaik sandi haluan, payuang panji 

marawa basa, pamuncak adaik dalam 

nagari. Kayu gadang malintang bukik, 

pucuak bulek silaro kuniang, jatuah 

talayang ka tampaiknyo. Diam jo adaik jo 

limbago mamagang bungka jo naraco, 

cadiak nan buliah bake batanyo, pandai 

bulaiah bake baguru, aia janiah sayaknyo 

landai minuman kami di nagari. 

 

Sungguah pun iyo nan sado itu, sarato 

tuangku guru-guru nan sa isi sidang 

jumaa’t, nan ampek jurai musajik, nan 

manjalankan hukum kitabullah, nan 

mangatahui halal jo haram, sunaik jo 

golong, itu gelar minta dihimbaukan. 

Sekian sambah dengan titah dimohonkan. 

 

 

4.Batagak Panghulu di Pekuburan. 

 

Kepada engku Dt. Panduko sambah  

engku Dt. Rajo Mantari  

engku Dt. Bandaro  

engku pangulu yang besar bertuah. 

 

Adapun engku penghulu itu, iyalah cerdik 

tahu pandai, lagi arif dengan bijaksana. 

Laut akal padang kata-kata. Pucuk bulat 

uratnya tunggang. Pusat jala pumpunan 

tali, tali adat batang lembaga, tampuk alur 

tangkai pusaka tiang adat sandi haluan, 

payung panji marawa besar, pemuncak 

adat dalam nagari. Kayu gadang melintang 

bukit, pucuk bulat hiranya kuning, jatuh 

terlayang ke tempatnya. Diam dengan adat 

dengan lembaga memegang bungkal 

dengan neraco, cerdik yang boleh tempat 

bertanya, pandai boleh tempat berguru, air 

jernih sayaknya landai minuman kami di 

nagari. 

 

Sungguh pun benar yang semua itu, serta 

tuanku guru-guru yang se isi sidang juma’t, 
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paralu, mukaruah jo maubah. Aratinyo 

suluah nan amat bendang, camin nan 

tiado kabua, palito nan tiado padam, 

manarangi sakalian alam. Sungguahpun 

iyo, dunsanak sudarolah pulo, ipar 

dengan bisan, adiak sarato kakak sarato 

tigo langgam parseloan, sahinggan paran 

picak mambalintang naiak, sahinggan 

bandua pipih mambalintang turun, 

sabujua rumah nan panjang, salega 

rumah nan gadang, lalu manyasak papan 

sariang, sampai malimpah ka halaman, 

manjorok ka panta-panta bake hambo 

mahantakan sambah. Sungguahpun iyo 

nan sado itu, dunsanak sudaro lah pulo 

ipa dengan bisan, adiak dengan kako, 

sarato kitolah na bakarapatan na hadir 

ditangah medan nangko, bakeh hambo 

mahantakan sambah. Lakek papatah jo 

patitih, bak caro hadis Malayu: 

 

Balah nibuang dibalah 

diambiah kalantai pagu 

labiahnyo kalantai balai 

sambah disambuang dengan lidah 

pamulia angku jo pangulu 

 

Si Ralat nak rang Padang 

yang empat jurai  mesjid, yang 

menjalankan hukum kitabullah, yang 

mengetahui halal dengan haram, sunat 

dengan fardhu, makruh dengan mubah. 

Ertinya suluh yang amat benderang, 

cermin yang tiada kabur, pelita yang tiada 

padam, menerangi sekalian alam. 

Sungguhpun benar, dunsanak sudara pula, 

ipar dengan besan, adik serta kakak serta 

tiga langgam persilaan, sehingga paran 

pipih membelintang naik, sehingga bandul 

pipih membelintang turun, sebujur rumah 

yang panjang, sekeliling rumah gadang, 

lalu menyesak papan saring, sampai 

melimpah ke halaman, menjorok ke panta-

panta bagi hamba menghantarkan 

sambah. Sungguh pun benar semua itu, 

dunsanak saudara  pula ipar dengan besan, 

adik dengan kakak, serta yang 

berkerapatan yang hadir di tengah medan 

ini, bagi hamba menghantarkan sambah. 

Dalam pepatah dengan petitih, bak cara 

hadis Melayu: 

 

Belah nibung dibelah 

diambil ke lantai pagu 

lebihnya ke lantai balai 

sambah disambung dengan lidah 

memulia engku dengan penghulu 
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pandai marauik tangkai tuduang 

katuduang anak si Ulando 

mulonyo adaik katakambang 

di koto di Pagaruyuang 

di Gudam di Balai Janggo 

 

Ilia karanah Bangkahulu 

nak lalu ka banda padang 

singgah ka pasa rang Andaleh 

dipamulia angku jo pangulu 

pangulu duduak jo undang 

duduak jo barih jo balabeh 

 

Rotan paladai balah sipi 

tariak pangabek laia sereng 

buatan anak rajo Tiku 

barih balabeh kok nyo sipi 

bungka naraco kok nyo teleng 

adaik bamain di pangulu 

 

Rotan paladai balah duo 

ambiak pangabek sambang gatah 

dibalah indak namuah sipi 

 

Si Ralat anak orang Padang 

pandai maraut tangkai payung 

untuk payung anak si Belanda 

mulanya adat akan tekembang 

di koto di Pagaruyuang 

di Gudam di Balai Janggo 

 

Hilir ke ranah Bengkahulu 

ingin lalu ke bandar Padang 

singgah ke pasar orang Andalas 

dimuliakan engku dengan penghulu 

penghulu duduk dengan undang 

duduk dengan baris dengan belebas 

 

Rotan peledai belah sipi 

tarik pengikat layar sereng 

buatan anak raja Tiku 

baris belebas jika sipi 

bungkal neraca jika terteleng 

adat bermain pada penghulu 

 

Rotan peledai belah dua 
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barih balabeh dinan tuo 

warih bajawek di na  matah 

jadi pusako lalu kini 

 

Perpati tabang ka koto 

anak pipik tabang kapantai 

hinggok dirantiang si dalu-dalu 

turun manyasok bungo jirak 

artinyo kato nan pusako 

basabuik alang jo sewai 

bakicau murai ateh kayu 

nan bana dituka tidak 

 

Ramo-ramo tabang ke jirak 

hinggok di kalapo yuia gadiang 

basarang di ateh dama 

rajo bajalan barayaik  

pangulu tagak basisampiang 

adaik bakato basitina 

 

Anak urang di Padang Panjang 

manurun ka Ampek Angkek 

bamalam di Koto Tuo 

ambil pengikat sarang getah 

dibelah tidak mau pipih 

baris berlebas pada yang tua 

waris bersambut oleh yang  muda 

jadi pusaka lalu kini 

 

Merpati terbang ke kota 

anak pipit terbang ke pantai 

hinggap di ranting si dalu-dalu 

turun mengisap bunga jarak 

ertinya kata yang pusaka 

disebut elang dengan sewai 

berkicau murai atas kayu 

yang benar ditukar tidak 

 

Rama-rama terbang ke jirak 

hinggap pada kelapa nyiur gading 

bersarang di atas damar 

raja berjalan berakyat  

pangulu tegak bersisamping 

adat berkata bersitina 

 

Anak orang di Padang Panjang 



 

167 
 

jikok dirantang namuah panjang 

elok dipinta nak nyo singkek 

diambiak sakadar kapaguno 

 

Bake angku juo sambah, angku pangulu 

nan gadang basa batuah. Sungguahpun 

angku nan disambah,mako dimintak 

juolah ampun ka hadapan angku nan 

gadang baasa batuah. Tuanku nan duo 

tigo kadudukan, malin nan ampek jurai 

dimusajik, kitolah nan hadir ditangah 

medan nangko, bake hambo mahanta 

kan sambah. Indak tabilang, 

taatok,tajajak, tajalani. Hanyolah nan 

kapambilang, paatok, panjajak panjalani 

pamuliakan sambah. Sambah ambo 

sambah saririk dijumalah angku pangulu 

nan gadang basa batuah .Ujuang sambah 

bake angku nan sagaji alek kami.  

 

Adab kato nan dipasambahkan, lakek juo 

nan sapasang pitua, hanyolah nan pitua: 

 

 Sajak samulo sumua bakali  

rantiang bapatah  

pangulu badiri dalam nagari  

kato duo nan bapakai  

menurun ke Empat Angkat 

bermalam di KotaTua 

jika direntang mau panjang 

elok dipintal supaya  singkat 

diambil sekedar yang berguna 

 

Kepada engku juga sambah, engku 

penghulu yang besar bertuah. Sungguhpun 

engku yang disambah, maka dimintak 

jugalah ampun ke hadapan engku yang 

besar bertuah. Tuanku yang dua tiga 

kedudukan, malin yang empat jurai di 

mesjid, kita yang hadir di tengah medan ini, 

tempat hamba menghantarkan sambah. 

Tidak terbilang, teratap, terjejak, terjalani. 

Hanyalah yang akan pembilang, pengatap, 

penjejak penjalani pemuliakan sambah. 

Sambah hamba sambah seririk dijumlah 

engku penghulu yang besar bertuah. Ujung 

sambah kepada engku yang seisi helat 

kami.  

 

Adab kata yang dipasambahkan, pada yang 

sepasang pitua, hanyalah yang pitua:  

 

Sejak semula sumur dikali  

ranting dipatah  
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pertamo buek kaduo pusako   

buek namonyo dipakai  

pusako namonyo dirungguhi 

dilingkungan buek jo pusako  

duo tigo pulo wajah dikanduangnyo  

pertamu jalan sapanjang adaik  

kaduo jalan sapanjang syarak 

kok dikaji jalan sapanjang syarak 

iman Islam, tahuhid makrifatullah. 

mangarajokan nan basuruah 

mahantikan nan batagah  

mangatahui sah jo bata  

halal jo haram, sunaik jo paralu  

mukaruah jo maubah 

 

Samupakaik ulama, sarato imam-imam 

di tanah Makah. Kok dikaji  jalan 

sapanjang syarak, sorak sorai, haru biru, 

sabuang cancang, bararak barereang, 

bakatik bajamu, minum makan 

diatehnyo. Babarih babalabeh, bacupak 

bagantang, baukua bajangko, batiru 

batuladan. Bajanjang naiak, batangga 

turun. Kok naiak daripado janjang, turun 

daripado tangga. 

penghulu berdiri dalam nagari  

kata dua yang  dipakai  

pertama buat kedua pusaka   

buat namanya dipakai  

pusaka namanya dipelihara 

dilingkungan buat dengan pusaka  

dua tiga pula wajah dikanduangnya  

pertama jalan sepanjang adat  

kedua jalan sepanjang syarak 

jika dikaji jalan sepanjang syarak 

iman Islam, tahuhid makrifatullah. 

mengerjakan yang disuruh 

menghentikan yang dilarang  

mengetahui sah dengan batil 

halal dengan haram, sunat dengan wajib  

mukruh  dengan mubah 

 

Semufakat ulama, serta imam-imam di 

tanah Mekah. Jika dikaji  jalan sepanjang 

syarak, sorak sorai, haru biru, sabung 

cincang, berarak berereng, berkatib 

berjamu, minum makan di atasnya. 

Berbaris berbelebas, bercupak bergantang, 

berukur berjangka, bertiru bertuladan. 



 

169 
 

 

 Pulai berpangkaik naiak, maninggakan 

ruweh dengan buku. Manusia batanggo 

turun maninggakan adaik jo pusako. 

Hanyolah nan manjadi adaik jo pusako: 

Rantau barajo, luhak bapangulu, nagari 

bapangulu, kampuang batuo, 

kamanakan bamamak. Kok dikato rantau 

barajo, kato rajo kato malimpahkan, kato 

manti kato maunuik, kato dubalang kato 

mandareh, kato banyak kato bagalau.  

Kok dikato Luhak bapangulu, kato 

pangulu kato manyalasaikan, batingkah 

maupuakan, cakak mararai silang 

mananai, maukua samo panjang, 

mangati samo barek.  

   

Kok dikato kampuang batuo, atau 

kamanakan bamamak, pai tampaik 

batanyo pulang tampaik babarito, pai 

ditanyo pulang dibaritokan. Kampuang 

nak saparentah tuonyo kamanakan nak 

saparintah mamaknyo. Lapeh daripado 

itu, manuruik nan pitua juo diangku 

pangulu nan gadang basa batuah. Sagalo 

duo dijadikan Allah. Siang malam, patang 

pagi, sakik sanang, hiduik mati. Tiok nan 

batubuah marasokan sakik, tiok nan 

banyawa marasokan mati. Didalam pado 

itu nan pitua juo, malang tak dapek 

Berjenjang naik, betangga turun.  Jika naik 

dari jenjang,  turun dari tangga. 

 

 

Pulai berpangkat naik, meninggalkan ruas 

dengan buku. Manusia bertangga turun 

meninggalkan adat dengan pusaka. 

Hanyalah yang menjadi adat dengan 

pusaka: Rantau beraja, luhak berpenghulu, 

nagari berpenghulu,kampung 

berpengetua, kemanakan bermamak. Jika 

dikatakan rantau beraja, kata raja kata 

melimpahkan, kata manti kata mengikut, 

kata dubalang kata mengeras, kata banyak 

kata bergalau. Jika dikata luhak 

berpenghulu, kata penghulu kata 

menyelesaikan, bertingkah meupukan, 

berkelahi memisahkan silang menanai, 

mengukur sama panjang, mengati sama 

berat.  

   

Jika dikata kampung berpengetua, atau 

kemanakan bermamak,  pergi tempat 

bertanya pulang tempat berberita, pergi 

ditanya pulang diberitakan. Kampung 

supaya seperintah tuanya kemanakan  

seperintah mamaknya. Lepas dari itu, 

menurut yang pitua juga bagi engku 

penghulu yang besar bertuah. Segala dua 
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ditulak, mujua tak dapek diraiah. Lah 

taraiah kami dinan malang, lah batulah 

kami dinan mujua, bak pantun hadis 

Malayu: 

 

Dipancuang talang katurak 

diambiak pangguluang siriah 

talatak di ateh batu 

malang nan tak buliah ditulak 

mujua nan tak buliah diraiah 

lah banamo malang nan basuo 

 

Patah pinjaik rang sungai Rakan 

panjaik baju batanti 

rang Padang lalu barampek 

ka ranah ka Inropuro 

perpati tebang jo ribuik 

saketek sajo nan dihibokan 

kok hiduik biaso mati 

nan hilang  jarang dapek 

nan jauah  jarang basuo 

nan mati indaknyo hiduik. 

 

Patah pinjaik rang Sungai Rokan 

dijadikan Allah. Siang malam, petang pagi, 

sakit senang, hidup mati. Tiap yang 

bertubuh merasakan sakit, tiap yang 

bernyawa merasakan mati. Dalam pada itu 

yang pitua juga, malang tak dapat ditolak, 

mujur tak dapat diraih. Telah teraih bagi 

kami pada yang  malang, telah bertulah 

pada yang mujur, bak pantun hadis 

Malayu: 

 

Dipancung buluh keturak 

diambil penggulung sirih 

terletak di atas batu  

malang yang tak boleh ditolak 

mujur yang tak boleh diraih 

telah bernama malang yang bertemu 

 

Patah pejahit orang sungai Rakan 

penjahit baju bertanti 

orang Padang lalu berempat 

ke ranah ke Indrapura 

merpati tebang dengan ribut 

sedikit saja yang dihibakan 

jika hidup biasa mati 

yang hilang  jarang dapat 
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ribuik lai dikalumbungkan 

hampo salurah-salurah 

pariyo balah paduo 

indak lah patuik dihebohkan 

hiduik lah baparuntuang 

mati lah bahukumullah 

janjian kasinan juo 

 

Lah panjang palapah, lah singkek 

pinggalan, lah panjang malangkah, lah 

singkek permintaan, lah berpulang 

angku kami (mamak kami) kerahmatul 

lah yang amaik baiak. Baa karono lah 

bapulang baliau kerahmatullah yang 

amaik baik, manuruik pantun hadis 

Malayu:  

 

Ramo-ramo sikumbang janti 

katik Endah pulang bakudo 

patah tumbuah hilang baganti 

pusako tingga dinan mudo. 

 

Mako sabab itulah mako baiyo babukan 

kami silang nan bapangka, urang nan 

barek sapikua, ringan nan sajenjeng, 

urang nan bamamak bakamanakan, nan 

yang jauh  jarang berjumpa 

yang mati tidak akan hidup. 

 

Patah penjahit orang Sungai Rokan 

ribut ada dikelumbungkan 

hampa selembah-selembah 

periya belah perdua 

tidaklah patut dihebohkan 

hidup telah berperuntungan 

mati telah berhukumullah 

janjian kesana juga 

 

Telah panjang pelepah, telah singkat 

panggilan, telah panjang melangkah, telah 

singkek permintaan, telah berpulang 

engku kami (mamak kami) kerahmatullah 

yang amat baik. Karena demikian telah 

berpulang beliau kerahmatullah yang amat 

baik, menurut pantun hadis Malayu:  

 

 

Rama-rama sikumbang janti 

katib Endah pulang berkuda 

patah tumbuh hilang berganti 
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baranak babapak. Pihak manolah nan 

kami paiyo pabukankan, iyolah mancari 

kato nan sapakaik, bulek nan sagiliang 

pipih nan satapiak. Kok bulek namonyo 

lah buliah digolongkan, pipih nan lah 

buliah dilayangkan iyolah nan bagala St. 

Nagari dahulu, kini digalai Dt. Tumbijo, 

untuak manggantikan baliau nan 

terdahulu. Lai baliau nan tasabuik dikami 

silang nan bapangka, nak dibaok 

satandiang duduak sajamba makan, kok 

mudiak nak dibaok sahantakan galah, 

hilia nak dibaok sarangkuah dayuang. 

Lapeh daripado itu kok batamu di labuah 

nan golong, di pasa nan rami itu gala nan 

dimintak dihimbaukan. Sakian sambah jo 

titah dipuhunkan. 

 

pusaka tinggal pada yang muda. 

 

Maka sebab itulah maka beriya berbukan 

kami silang yang berpangkal, orang yang 

berat sepikul, ringan yang sejinjing, orang 

yang bermamak berkemanakan, yang 

beranak berbapak. Pihak manalah yang 

kami periya perbukankan, iaitu mencahari 

kata yang sepakat, bulat yang segiling nipis 

yang setampik. Jika bulat namanya telah 

boleh digelindingkan, nipis telah boleh 

dilayangkan iyalah yang bergelar St. Nagari 

dahulu, kini digelari Dt. Tumbijo, 

menggantikan beliau yang terdahulu. 

Baliau yang tersebut bagi kami silang yang 

berpangkal, supaya dibawa bersanding 

duduk sejamba makan, jika mudik supaya 

dibawa sehantakan galah, hilir supaya 

dibawa serengkuh dayung. Lepas dari itu 

jika bertemu di lebuh raya, di pasar yang 

ramai itu gelar yang minta dihimbaukan. 

Sekian sambah dengan titah dipuhunkan. 

Sumber: R. Dt. Rajo Sulaiman dan Dt Rangkayo Batuah   
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GLOSARI  
 

 

  Adat (adaik) Norma-norma budaya berupa nilai-nilai yang sudah          
menjadi kebiasaan dan menjadi aturan yang ditaati oleh 
masyarakat pengamalnya.  

 
Adat istiadat Berbagai kelaziman yang terdapat di suatu nagari atau luhak 

atau suatu kawasan yang mungkin saja tidak terdapat pada 
kawasan lain 

 
Ajuang maajuang Tinjau meninjau perasaan orang yang diajak bicara atau orang  

lainnya  untuk mendapat makumat tertentu dari orang yang 
bersangkutan tentang suatu permasalahan. 

 
Alua jo patuik Asas hukum dan kehidupan sosial mengikut adat istiadat yang 

berlaku pada masyarakat Minangkabau 
 
Anak pisang Anak-anak yang lahir dari perkahwinan  saudara lelaki. Dalam 

masyarakat Minangkabau seseorang mempunyai kewajiban-
kewajiban tertentu dalam adat terhadap anak pisang, 
misalnya ketika anak pisang  lahir,sunat rasul, bertunangan,  
berkahwin dan dalam upacara-upacara adat lainnya. 
 

Anjuang Bahagian ruang yang terletak  pada kedua-dua ujung rumah 
gadang tipe rumah gadang Koto Piliang. Anjuang berfungsi 
tempat duduk orang yang statusnya tinggi dalam adat. 

 
Api-api Pernik-pernik kecil yang digunakan untuk hiasan pakaian. Api 

api juga berupa binatang kecil sejenis kunang-kunang yang 
memberi cahaya di malam hari. Dalam rekamotif songket api 
api adalah motif dalam bentuk kumpulan bintik-bintik kecil 
yang terhimpun dalam suatu bidang. 



 

178 
 

 
Baagak Memperkirakan banyak atau jumlah sesuatu, atau 

memperkirakan suatu tindakan atau perbuatan. 
 
Baagiah-agiah Membagikan sesuatu  kepada saudara, kerabat atau  orang 

banyak dengan tulus dan ihklas  tanpa mengharapkan  
balasan. 

 
Baalam laweh, Sebutan kepada seseorang yang sabar, penghulu sebagai 

seorang pimpinan adat diharapkan orang yang beralam luas 
dan tidak sempit pemikiran dalam menghadapi berbagai 
permasalahan. 

 
Baambauan     Berdatangan tanpa ada yang menghimbau, biasanya bila 

terjadi malapetaka, kemalangan atau musibah, masyarakat 
akan berdatangan ke rumah yang mengalami musibah tanpa 
dihimbau. 

 
Babana-bana    Menjelaskan keadaan yang sebenarnya (berjelas-jelas) 

kepada orang tertentu atau jujur terhadap suatu sikap atau 
perbuatan. 

 
Babaua-baua Berkumpul, bermusyawarah  untuk memecahkan suatu 

permasalahan. Dalam upacara batagak penghulu babaua-
baua adalah musyawarah dalam mencari kesepakatan 
mengangkat penghulu baru sebagai pimpinan kaum.   

 
Badantiang-dantiang Berdenting-denting, suatu keadaan yang tegang yang boleh 

mengakibatkan sesuatu putus, dalam pepatah dikatakan:   
tagangnyo badantiang-dantiang, kandua nyo bajelo-jelo. 

 
 
Baimbauan Mengundang kerabat dan masyarakat kampung untuk 

menghadiri kenduri atua upacara adat. Menghimbau orang 
untuk menghadiri upacara adat dengan menbawa  sirih pinang 
sebagai lambang pembuka kata tanda kedatangan beradat. 

 
Baju gadang Baju kebesaran atau pakaian rasmi yang dipakai oleh 

penghulu dalam upacara-upacara adat.  
 
Baju guntiang Aceh Baju rekabentuk pakaian Aceh, baju gunting aceh merupakan 

rekaan pakaian lelaki yang dipakai dalam upacara-upacara 
adat. 

 
Baju guntiang Cino Baju dengan  rekabentuk pakaian Cina, baju gunting cina juga 

dipakai oleh lelaki Minangkabau dalam upacara adat. 
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Bajumbai alai Jambul yang terdapat di ujung tali pinggang atau ujung 
selendang yang berfungsi untuk menambah keindahan tali 
pinggang atau selendang. 

 
Bakarilahan   Berkerelaan, saling merelakan sesuatu yang mungkin saja 

menyangkut hutang, atau kesalahan pada masa lampau.  
 
Bakatak (berkerut) Kerut-kerut yang terdapat pada saluak penghulu. Kerut 

kerutan ini adalah lambang kelarasan Koto Piliang yang 
berjenjang naik bertangga turun. 

 
Balapak Tenunan songket yang padat dengan benang emas yang 

hampir seluruh permukaannya dipenuhi benang emas, 
songket ini biasanya dipakai pada upacara-upacara adat. 

Bakayu Mempersiapkan kayu api atau kayu bakar untuk memasak 
makanan dalam kenduri dalam upacara adat. Bakayu biasanya 
dilakukan secara bergotong royang oleh ipar besan dan semua 
kerabat. 

 
Bake (kepada) Kata ini biasanya dipakai pada upacara sambah menyambah 

untuk memberikan arahan sambah kepada seseorang. 
 
Bako Saudara dan keluarga dari pihak ayah, hubungan seseorang 

dengan bakonya adalah hubungan antara bako dengan anak 
pisang. 

 
Baralek gadang    Upacara kenduri besar mengikut adat Minangkabau, keduri 

seperti ini biasanya memotong seekor kerbau sebagai 
persyaratan upacara. Upacara batagak penghulu termasuk 
upacara baralek gadang. 

 
Barih jo balabeh Baris dengan belebas, aturan norma yang harus diikuti dalam 

kehidupan bersama di dalam adat dan di dalam norma-norma 
kehidupan sosial.  

 
Basuku Bersuku adalah memiliki suku tertentu, masayakat 

Minangkabau hidup bersuku suku mengikut garis keturunan 
ibu yang menjadi warisan turun temurun dan suku tidak boleh 
dirubah atau diganti. 

 
Bapanabangan     Kiasan untuk menyatakan orang   yang memiliki  asal usul yang 

jelas. Sebagai salah satu persyaratan seseorang boleh 
diangkat jadi penghulu harus mempunyai latar belakang yang 
jelas keturunan ayah ibu dan masa lampau keluarganya. 
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Batagak pangulu Mengangkat penghulu baru sebagai pimpinan kaum karena 
penghulu yang lama sudah wafat atau tidak sanggup lagi 
menjalankan tugasnya sebagai pimpinan adat. 

 
Bapakuburan                   Memiliki pekuburan kaum atau suku yang merupakan pusaka sebagai 

lambang keberadaan suatau kaum atau suku. 
 
Bapandam Memiliki tanah pusaka kaum untuk  perladangan  
 
Basasok bajarami Memili sawah ladang untuk tanah pertanian, sebagai lambang 

kekayaan. 
 
Bodi Caniago  Bentuk salah satu kelaran atau pola pemerintahan tradisional 

masyarakat Minangkabau, yang di asas oleh Dt. Perpatih Nan 
Sabatang. 

 
Cadiak pandai  Kaum intelektual yang merupakan salah satu kelompok 

pimpinan dalam masyarakat Minang kabau.  

Cupak Takaran beras yang terbuat dari bambu. Di dalam adat cupak 
maksudnya adalah norma-norma adat yang menjadi ukuran 
dalam melakukan berbagai perbuatan 

 

Danbodi Kikik, kain empat persegi yang terdapat di bawah ketiak baju 
kurung atau baju gadang. 

 
Di ateh lutuik  Di atas lutut istilah untuk mengatakan hubungan antara 

mamak  dengan kemenakan jauh. 
 
Diamba gadang                    Penghulu  menjadi seorang pimpinan atau orang besar di dalam 

adat karena diangkat oleh kaumnya secara  bersama-sama. 
 
Galundi nan baselo         Kawasan pemukinan awal nenek moyang masyarakat Minangkabau 

(mengikut tambo). 
 
Ipa bisan  Ipar dan besan, hubungan persaudaraan atau kekerabatan 

yang terjadi karena perkawinan.    
 
Kamanuiah    Menopang atau memberu dukungan terhadap seseorang. 

Salah satu tanggung jawab penghulu terhadap anak 
kemenakan adalah menopang atau membantu yang tidak kuat 
atau yang berkekurangan dan membimbing yang lemah. 

 
Lareh nan duo  Dua bentuk pemerintahan masyarakat tradisional 

Minangkabau, iaitu laras Koto Piliang dan laras Bodi Caniago. 
 
Luhak nan tigo Kawasan asal-usul masyarakat Minangkabau, iaitu luhak 

Agam, luhak Tanah Datar dan luhak Lima Puluh Kota. 
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Mamak  Saudara lelaki dari ibu dan semua saudara-saudara ibu yang 

satu kaum dan yang sepasukuan mengikut masyarakat 
matrilineal Minangkabau. 

 
Mamak kapalo waris Mamak tertua di dalam kaum yang bertanggung jawab 

sebagai ahli waris. 
 
Mamak tungganai Mamak yang dituakan di rumah gadang dan di dalam kaum 

tempat anak kemanakan bertanya dan berberita. Seorang 
penghulu meskipun dituakan di dalam adat ia akan meminta  
nasehat kepada mamak tungganai menyangkut berbagai hal 
di dalam kaum atau suku mereka. 

 
Pepatah-petitih Sastera masyarakat Minangkabau mengandung metafora 

yang banyak dipakai pada upacara pasambahan adat. 
 
Pusaka rendah Hasil pencaharian  ibu bapa atau orang tua dan yang berhak 

menerima warisnya adalah anak-anak dari perkahwinan yang 
bersangkutan. 

 
Pusako tinggi  Harta pusaka yang dimiliki secara turun temurun yang dimiliki 

oleh suatu kaum atau suku, yang berhak menerimanya adalah 
semua keturunan perempuan di dalam kaum atau suku. 

 
 
Raso jo pareso Suatu norma adat yang berlaku dalam masyarakat 

Minangkabau berdasarkan kepatutan sesuai dengan nilai-nilai 
yang berlaku. 

 
Sahino Sikap atau memiliki rasa yang sama karena merasa 

bersaudara. Orang yang satu kaum dikatakan sehina semalu, 
apabila salah seorang anggota kaum membuat satu kesalahan 
maka anggota kaum lainnya ikut menanggung akibatnya.  

 
Sambah-manyambah Saling melakukan pidato adat parsembahan di dalam upacara-

upacara adat, yang biasanya dilakukan oleh dua orang atau 
lebih. 

 
Sangsata kala Nama kain tenunan pusaka dalam kisah tambo, kain yang 

ditenun dari benang emas karena indahnya tenunan ini 
dikatakan ditenun oleh anak bidadari. Kain yang ditenun 
dengan benang emas adalah tenunan songket yang sampai 
sekarang merupakan kain tenunan adat. 

 
Tali tigo sapilin Tiga unsur kepimpinan di dalam masyarakat Minangkabau, 

iaitu ninik mamak (kumpulan para penghulu),  ulama ( tokoh-
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tokoh agama) dan cerdik pandai (kaum intelektual atau 
akademisi). Ketiga tiga unsur pimpinan ini dinamakan tali tigo 
sapilin, tungku tigo sajarangan. 

 
Urang sumando Suami dari saudara-saudara perempuan di dalam suatu 

keluaraga, kaum atau suku. Hubungan antara lelaki di dalam 
kaum dengan sumandonya  dinamakan  hubungan sumando 
dengan mamak rumah. 

 
Ereang Ereang dan gendeang adalah kata-kata berkias, atau dikatakan 

juga dengan kata malereng. Ereang juga bererti samping, 
diereng adalah disamping. 

 
Jawek-bajawek Sambut bersambut dari suatu generasi kegenerasi lain, kata 

ini biasanya dipakai untuk menyatakan pusaka adat atau 
pusaka benda. Adat Minangkabau dikatakan jawek bajawek 
dari generasi terdahulu pada generasi sekarang atau yang 
akan datang oleh masyarakat pemilik atau pengamal. 

 
Malewakan Merasmikan seseorang dalam jabatan yang baru atau status 

yang baru di dalam adat atau masyarakat. Mengangkat 
penghulu baru dalam suatu upacara adat dikatakan 
malewakan gelar pusaka pusaka. 

   
Mangajangi Memperkeras, memperkukuh sesuatu keadaan yang sudah 

tidak seperti semula menjadi keras atau kuat kembali. 
 
Marawa Lambang atau panji-panji masyarakat Minangkabau yang 

terbuat dari kain tiga warna; merah, kuning dan hitam, 
marawa  biasanya dipasangkan di jalan-jalan ketika upacara 
adat. 

 
Sapangka Tuan rumah atau pengurusi dari suatu kenduri atau upacara 

adat. Anggota kaum yang melansungkan upacara adat 
batagak penghulu dikatakan sapangka atau orang yang punya 
hayat dalam suatu perhelat. 

 
 

 
 
 

 


