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1.  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang. 

 

Bagi masyarakat Minangkabau rumah gadang55 bukanlah semata-mata sebagai tempat tinggal, 

tetapi rumah gadang merupakan lambang eksistensi keberadaan suatu kaum di bawah satu 

payung adat yang dipimpin oleh seorang penghulu.  Adat istiadat yang mereka amalkan dalam 

kehidupan seari ari sebahagiannya dipaparkan melalui lambang dari seni bena rumah gadang, 

melalui konstruksi dan bahagian-bahagian rumah maupun melalui ukiran-ukiran yang 

merupakan hiasan rumah gadang.  

 

Dalam upacara adat rumah gadang sangat penting artinya, terutama dalam upacara 

batagak penghulu, karena rumah gadang merupakan suatu lambang yang mengandung makna 

nilai-nilai falsafah adat Minangkabau yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika 

suatu kaum tidak lagi memiliki rumah gadang karena sudah punah, maka untuk melansungkan 

upacara adat dipinjam rumah gadang yang masih ada di dalam nagari, tentu sahaja terlebih 

dahulu dipinjam rumah gadang kaum yang masih bertalian adat.  Karena itu  rumah gadang 

memiliki arti yang penting bagi masyarakat Minangkabau, sebagi tempat tinggal, tempat 

bermesyuarat, tempat upacara dan sebagai lambang perwujudan nilai-nilai budaya 

Minangkabau.  

 

1.2.    Konsep  Rumah Gadang 

 

                                                           
55 Rumah gadang adalah rumah adat Minangkabau, memiliki atap yang bergonjong-gonjong sebagai ciri 

dari rumah adat Minangkabau. 
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Rumah gadang sebagai rumah adat merupakan perwujudan budaya masyarakat Minangkabau.  

Rapoport (1983) telah melakukan  penelitian, berlandaskan hubungan antara bentuk arsitektur 

dengan budaya.  Temuannya memperlihatkan adanya beberapa faktor yang saling 

mempengaruhi.  Ia meyakini bahwa pemahaman terhadap makna merupakan intisari untuk 

mengetahui bagaimana hubungan makna dengan lingkungan.  Makna arsitektur hanya dapat 

digali bila diketahui atau dikenali budaya masyarakat serta lingkungan pendukungnya. 

Sehingga dari sudut budaya lingkungan binaan merupakan konstruksi fisik dari organisasi 

ruang, waktu, komunikasi serta maknanya (Rapoport, 1983).  Pendapat ini disokong oleh 

Waterson (1991), yang lebih menekankan bentuk rumah dan hubungan dengan kebudayaan 

pendukungnya.  Rumah merepresentasikan dan mengkomunikasikan identitasbudaya 

penghuninya dengan dua cara melalui lambang-lambang yang representatif dan melalui 

organisasi ruang rumah atau yang umum disebut lingkungan binaan.  

 

Pengaruh antara lingkungan tempat tinggal dengan kebudayaan juga berlaku pada 

masyarakat Minangkabau, diantaranya lingkungan binaan rumah gadang sebagai rumah adat 

di Minangkabau.  Untuk melihat detailnya, Sudarsono (1995) memakai istilah sistem 

sosiokultural iaitu sekumpulan orang yang menggunakan berbagai cara untuk beradaptasi 

dengan lingkungan mereka yang berprilaku sesuai dengan norma-norma di dalam lingkungan 

tersebut.  Mereka menciptakan nilai yang memberi makna terhadap apa yang mereka lakukan.  

 

Tinjauan terhadap arsitektur Minangkabau lebih banyak terfokus pada corak, sifat atau 

gaya yang banyak dipengaruhi oleh waktu semasa membangun.  Di balik bentuk yang 

terencana sebuah karya arsitektur terletak makna dan tujuan yang tidak dapat dipisahkan 

dengan sejarah masyarakat Minangkabau itu sendiri.  Bila dihubung kaitkan dengan rumah 

gadang sebagai rumah adat, jelas rumah gadang  tidak hanya rumah hunian semata, melainkan 
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sebagai ceminan adat istiadat masyarakatnya.  Oleh karena itu peninjauan terhadap karya 

arsitektur rumah gadang sebagai rumah adat berkaitan dengan pola-pola dasar falsafah dan 

kehidupan masyarakat Minangkabau.  Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, fikiran dan 

perasaan saling isi mengisi dalam setiap tindakan (ukua raso jo pareso1), sehingga antara logika 

dan estetika menyatu yang mereka aplikasikan dalam senireka rumah gadang.  

 

Keberadaan rumah gadang sebagai tempat tinggal telah mengalami proses yang 

panjang, dari rumah sederhana berkembang menjadi rumah untuk tempat tinggal. Hal ini 

berjalan  seiring dengan perkembangan sosial budaya mereka.  Mereka membuat rumah yang 

layak dan pantas untuk ditempati dan sekaligus rumah sebagai tempat mereka berkumpul dan 

bermesyuarat antara sesama anggota kaum.  Rumah gadang juga merupakan identitassuatu 

suku yang dipimpinan oleh seorang penghulu adat.  Sebagai rumah adat, rumah gadang tidak 

hanya  suatu kebanggaan masyarakat nagari, karenanya mereka mengatakan rumah gadang 

adalah cahayo nagari (cahaya nagari) atau hiasan nagari. Dt. Rajo Panghoeloe (1971) 

menguraikan, yang termasuk ke dalam cahayo nagari iaitu, rumah gadang, rumah adat 

beranjuang, lumbuang berpereng, rubuang berukir, emas perak, sawah ladang, banda buatan, 

ternak dan tanaman. Pendapat ini disokong oleh Ibenzani Usman (1985), “secara simbolis 

rumah gadang sebagai salah satu rumah adat Minangkabau, merupakan salah satu dari sekian 

unsur yang disebut dengan cahayo Nagari ‘cahaya nagari’ atau hiasan nagari. Hal ini dapat 

dimengarti karena keagungan sebuah rumah gadang akan memberi semarak sebuah nagari.  

Sebagai cahayo nagari rumah gadang dibangun sesuai dengan tradisi dan kepercayaan 

masyarakatnya, misalnya tanah yang digunakan untuk perumahan dan arah berdirinya rumah 

gadang. 

                                                           
1 Raso jo pareso adalah partimbangan terhadap sesuatu tindakan berdasarkan hati nurani dan sesuai 

dengan norma dan adat yang berlaku. Falsafah ini diharapkan merupakan suatu ukuran untuk melakukan sesuatu 

yang akan dikerjakan sehingga tidak menimbulkan kesalahan atau penyesalan dikemudian hari. 
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Tata letak dalam membangun rumah gadang disesuaikan dengan kepercayaan dan 

kebiasan yang berlaku.  Bahagian rumah sebelah timur dinamakan pangkal rumah dan yang 

sebelah barat dinamakan ujung rumah. Pintu dan jendela-jendela menghadap ke utara dan arah 

selatan selalu dibelakangi.  Erzin Arbi (1997:64) mengatakan bahwa tata letak rumah gadang 

yang mengarah dari timur ke barat  bila dikaitkan dengan alam kosmos melambangkan bahwa 

timur adalah awal dari kehidupan sedangkan arah barat merupakan ujung atau akhir dari satu 

aktifitas atau perjalanan atau dengan kata lain mulai bergeraknya radar kehidupan sampai akhir 

dari perjalan. Lambang yang demikian memberi makna agar perjalanan hidup diberkahi.  

Pandangan demikian lebih banyak terkait dengan kepercayaan masyarakat Minangkabau 

berkaitan dengan alam kosmos. 

 

Rumah sebagai lambang adalah aplikasi nilai-nilai yang diwujudkan sebagai lambang 

budaya. Dulmarsay (1990;1) berpendapat, bahwa lambang ditarik sedikit demi sedikit ke 

dalam struktur rumah dengan memberikan bentuk konkrit kepada susunan yang mereka 

idamkan dalam rumah. Lambang itu tumbuh secara perlahan-lahan dan lambat laun dilupakan 

masyarakatnya, selanjutnya hanya bentuk yang dikekalkan dan dibina dengan teknik yang 

baru.  Pendapat yang sama juga dikemukan oleh Ezin Arbi (1997:60);  bahwa dalam arsitektur 

tradisisional reka bentuknya digunakan sebagai kaidah untuk mewujudkan rasa tempat atau 

sense of place bagi dirinya dan arsitektur tradisional juga merupakan wujud dari kebudayaan 

dan bentuk fisikal yang mencerminkan fungsi, cita-cita dan nilai yang bukan sekadar penyedia 

ruang berteduh terhadap iklim tetapi juga menciptakan ruang sosial dan simbolik atau sebagai 

lambang. 
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Dengan demikian teknik arsitek bukan hanya sekadar tempat tinggal tetapi 

mewujudkan bentuk yang kemudian melahirkan lambang, sesudah teknik lama berubah. 

Arsitektur lama sengaja dipertahankan demi mengekalkan arsitektur tradisi sebagai lambang 

budaya tradisi itu sendiri, walaupun kaedah binaan tidak lagi memberi justifikasi kepada 

bentuk itu separti terlihat lambang pada atap rumah gadang.  Dengan pendekatan di atas konsep 

ruang pada masyarakat Minangkabau dapat lebih mudah difahami.  Ruang yang dimaksud di 

sini adalah keterkaitan antara arsitektur dengan lingkungan budaya, iaitu ruang sebagai tempat 

tinggal dan segala aktifiti di dalamnya  yang mencerminkan manusia sebagai pelaku dan 

perlakuan itu sendiri pada batas waktu tertentu.  Kalau dilihat dari arsitektur tradisional 

Minangkabau, hubungan antara nagari sebagai  ruang kehidupan dan penataannya dalam suatu 

struktur ruang arsitektur telah tersusun sedemikian rupa.  Akan tetapi dalam perkembangan 

nagari kurang mengikuti pola atau pembangunan yang terencana, sehingga hanya terlihat 

beberapa puing-puing sisa bangunan tua karena tidak ada pembinaan secara berkelanjutan.  

 

Bila dilihat dari konsep penataan ruang pada rumah gadang, sangat erat hubungannya 

dengan fungsi gunaan dari rumah itu sendiri yang lazimnya digunakan sebagai tempat 

tinggal, tempat bermesyuarat dan tempat melaksanakan berbagai upacara adat. Tata ruang ini 

secara konvensianal dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai mana 

mestinya. Ukuran rumah gadang diukur menurut jumlah ruang, pada umumnya jumlah ruang 

sebuah rumah gadang yang paling kecil adalah lima ruang, dan yang paling besar  sembilan 

ruang walaupun ada rumah gadang yang melebihi dari sembilan ruang, tetapi jumlahnya 

sangat sedikit.  Ada rumah adat yang terdiri dari  17 ruang namanya bukan rumah gadang 

lagi, tetapi istana  separti istana Raja Alam, Istana Raja Adat, Istana Raja Ibadat.  
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Untuk melihat tata ruang rumah gadang, terlebih dahulu dilihat reka arsitektur rumah 

gadang. Arsitektur rumah gadang  asal mulanya dua macam, iaitu reka rumah gadang Koto 

Piliang dan reka rumah gadang Bodi Caniago. Perkembangan pada berbagai luhak dan nagari 

melahirkan bentuk rumah gadang antar lain,  reka Rajo Babandiang, reka Gajah Maharam, reka 

rumah gadang Sarambi Papek dan reka rumah gadang Bapaserak, hal yang sama diuraikan oleh 

Dr Alis Dt Suri Dirajo2, bahwa reka rumah gadang Gajah Maharam, Rajo Babandiang dan tipe 

Bapaserak tidak mempunyai perbezaan bentuk, akan tetapi memiliki perbezaan jumlah tiang.  

 

Reka Gajah Maharam terlihat gemuk separti bentuk gajah, sedangkan tipe Rajo 

Babandiang bentuknya ramping.  Ibenzani Usman (1985)menambahkan, desain  rumah adat 

ini sesungguhnya banyak sekali, tergantung kepada jumlah tiang yang terdapat pada rumah 

tersebut yang akan menentukan perbandingan lebar dengan panjangnya atau  barisan lanjar 

dengan barisan ruang.  Pembahagian mengikut tiang ini akan menentukan jenis rumah tersebut. 

Desain rumah gadang yang populer adalah yang empat di atas, namun masih ada nama-nama 

yang lain tetapi tidak populer.  

 

Dengan demikian rumah gadang bukanlah tempat tinggal semata melainkan rumah 

gadang sebagai benda budaya yang merupakan lambang yang mengandung makna nilai-nilai 

dan falsafah adat yang diaplikasikan oleh masyarakatnya melalui susunan reka bentuk maupun 

rekahiasnya.  Lambang-lambang yang ada dalam rumah gadang  banyak dipengaruhi oleh jenis 

dari rumah gadang itu sendiri, yang pada dasarnya memiliki dua jenis sesuai dengan kelarasan 

yang mereka anut, iaitu jenis rumah gadang Koto Piliang dan jenis rumah gadang Bodi 

Caniago.  Desain rumah gadang Koto Piliang memiliki anjuang pada ujung kiri dan kanan dan 

                                                           
2 Temuduga di Payakumbuh luhak Lima Puluh Kota , 20 Mai 2002 
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lantainya bartingkat-tingkat, sedangkan rumah gadang Bodi Caniago tidak beranjuang pada 

kedua ujungnya dan lantainya datar 

 

Gambar 1 : Rumah gadang tipe Koto Piliang 

 

 

 

 

 

 Gambar 2:  Rumah gadang Bodi caniago. 

 

 



 

19 

 

   

Gambar 3:  Balai adat Koto Piliang 

 

    

 

 

 

 

 

 

Gambar 4:  Balai adat Bodi Caniago 

 

1.3   Fungsi Rumah Gadang  
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Rumah gadang mempunyai banyak fungsi diantaranya sebagai tempat tinggal, tempat 

merawat keluarga yang sakit dan tempat menyelenggarakan upacara adat.  Pendapat yang 

sama juga dikemukakan Muchtar Naim 1984, A.A. Navis 1993 dan Hidrus Hakimy, bahwa 

sebuah rumah gadang dalam budaya bermukim masyarakat Minangkabau, tidaklah semata 

mata berarti sebagai tempat kediaman keluarga, tetapi juga sebagai lambang identitas suatu 

kaum, pusat kehidupan dan kerukunan, separti tempat bermufakat dan melaksanakan 

berbagai upacara, bahkan untuk merawat keluarga yang sakit. Sebagai pimpinan penghulu 

bertanggung jawab mendidik dan membimbing anak kemanakannya, menunjuk ajari anak 

kemanakannya dalam kehidupan sosial dan adat-istiadat Minangkabau. 

 

 Apabila ada salah seorang anggota keluarga yang sakit biasanya mereka dirawat di 

rumah gadang.  Demikian juga bila ada salah seorang  lelaki yang sakit di rumah isterinya 

mereka dijemput oleh saudara-saudara perempuannya dan dirawat di rumah gadang. Selain 

itu rumah gadang berfungsi untuk menyelenggarakan upacara kematian bagi anggota kaum 

dan rumah  gadang juga  untuk tempat melaksanakan berbagai upacara adat. Sebagai 

masyarakat yang menganut matrilineal, rumah gadang  adalah milik ibu atau kaum 

perempuan, tempat tinggal keluarga besar, yang didiami oleh beberapa generasi yang masih 

hidup, mulai dari ibu dari nenek, nenek, ibu, anak dan cucu. Oleh karena itu dapat difahami 

mengapa rumah gadang memiliki panjang sekurang-kurangnya lima ruang.  Apabila terjadi 

perkawinan, seorang lelaki akan tinggal di rumah perempuan atau di rumah isterinya.  Rumah 

gadang dihuni oleh beberapa keluarga, yaitu perempuan-perempuan yang menikah bersama 

suami dan anak-anaknya, saudara perempuan lainnya yang janda dan yang belum menikah.   
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Mengikut  Revian Body (1979:36), bagi seorang anak perempuan Minangkabau yang 

telah bersuami, hidup di rumah gadang merupakan terminologi, tempat bermukim sementara 

menjelang ia mampu secara ekonomi untuk mendirikan rumah pribadi. Rumah gadang dihuni 

oleh beberapa keluarga kecil dengan status sosial ekonomi yang berbeza-beza, hal ini 

merupakan salah satu penyebab terjadinya saling ketidak cocokan antara sesama penghuni. 

Rumah gadang yang didiami oleh beberapa keluarga pada masa berikutnya akan menjadi 

penuh sesak, karena keluarga yang ada tumbuh dan berkembang biak, sementara mereka 

belum mampu membuat rumah pribadi, maka dibangunlah rumah gadang baru secara 

bersama-sama jika ada kemampuan untuk membangunnya. Keluarga yang semula saparuik 

akan berkembang menjadi paruik-paruik yang lain dan akhirnya akan membangun rumah 

gadang yang baru, hal ini pada awalnya yang mendorong tumbuh dan berkembangnya rumah 

gadang di Minangkabau.  

 

Selain itu rumah gadang dipergunakan untuk melaksanakan mesyuarat keluarga atau 

kaum, apabila timbul berbagai permasalahan keluarga dalam menghadapi kesusahan atau 

keberuntungan selalu mesyuarat dilakukan di rumah gadang.  Berbagai persoalan keluarga 

diselesaikan secara bersama menyangkut hubungan antara sesama anggota keluarga dalam 

satu payung atau antara anggota keluarga dengan masyarakat lainnya di luar payung.  

Demikian juga antara anggota keluarga dengan masyarakat nagari.  

 

Rumah gadang juga berfungsi untuk melaksanakan upacara-upacara adat termasuk 

upacara batagak penghulu.  Pada upacara adat perlakuan terhadap penataan tempat duduk 

adalah penting, peranan lanjar disini sangat menentukan untuk menempatkan para tetamu.  

Para penghulu atau ninik mamak pada Laras Koto Piliang pengulu pucuk atau orang yang 
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dianggap statusnya tinggi di dalam adat akan duduk di ruang anjuang sedangkan pada laras 

Bodi Caniago penghulu duduk pada lanjar tepi yang membelakang ke jendela.  

 

 Apabila upacaranya termasuk upacara baralek gadang dengan jumlah  tamu yang 

banyak, maka lanjar yang kedua juga diperuntukkan untuk para penghulu  dan pimpinan adat 

lainnya yang statusnya lebih muda dalam adat, sedangkan pihak sapangka berada pada lanjar 

ke tiga. Semenda dari alek atau suami dari kaum yang melaksanakan alek duduk pada lanjar 

belakang atau lanjar ketiga yang duduk membelakangi bilik.  Jika semenda menjadi penghulu 

dan hadir mewakili kaumnya maka dia didudukan pada tempat penghulu yang menjadi 

tempat duduk yang semestinya. Untuk melihat penempatan tempat duduk berdasarkan lajar, 

diuraikan pada halaman berikutnya. 
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Gambar 5:  Istana Pagaruyung, pencerminan rumah gadang Koto Piliang. 
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BAB II 

KONSTRUKSI RUMAH GADANG 

 

2.1. Konsep Arsitek Rumah Gadang 

 

Rumah gadang termasuk rumah panggung, karena antara tanah dengan permukaan lantai 

terdapat jarak sekitar 1m – 2m, bagian bawah rumah yang dinamakan kandang atau kolong 

rumah.  Bentuk dasar dari rumah gadang dilihat dari depan berbentuk persegi panjang.  

Tiang-tiang rumah gadang yang tersusun berjajar kiri dan kanan membentuk ruang persegi 

panjang sehingga bentuk dari rumah gadang adalah persegi panjang.  Arah memanjang 

dihitung dalam suatu ruang, jarak antar dua tiang dan dua arah melebar dihitung dalam satuan 

lanjar atau didieh yang juga merupakan jarak antara dua tiang.  

 

 Pada dasarnya panjang rumah gadang lima sampai tujuh belas ruang, satu ruang 

difungsikan sebagai jalan menuju dapur dan ruang lainnya sebagai kamar tidur.  Bahagian 

kandang rumah dibahagi atas beberapa ruang oleh tiang.  Jarak dari tiang ke tiang dinamakan 

ruang, jumlah ruang menunjukan besarnya rumah gadang, misalnya rumah gadang lima 

ruang, tujuh ruang dan  sembilan ruang dan  biasanya jumlah ruang adalah ganjil.  

 

Konstruksi utama dari rumah gadang adalah tiang-tiang rumah.  Tiang rumah gadang 

jumlahnya tergantung pada banyak ruang dan lanjar yang dimilikinya.  Untuk rumah gadang 

lima ruang dan empat lanjar, jumlah tiangnya 30 buah karena tiang untuk lima ruang akan 

berjumlah enam buah, sedangkan empat lanjar akan memiliki tiang 5 buah selanjar, setiap jarak 

ruang dan lanjar terdapat satu tiang, jumlah tiang menjadi 6x5= 30 buah.  Sedangkan untuk 

rumah gadang sembilan ruang dan empat lanjar tiangnya berjumlah 50 buah (10x5).   
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Dalam pepatah diuraikan mengenai tiang rumah gadang: Tiang dipilah dalam rimbo, 

banyak lah urang nan maramu, tiang tapi panagua alek, tiang temban suko mananti, tiang 

tangah manti salapan, tiang dalam puti bakuruang, tiang panjang simajolelo, tiang salek 

dindiang samia, tiang dapua suko dilabo, disapu jo tanah kewi, ukia tunggak jadi ukuran, 

dama tirih bintang gumarau, mangirap hati dek mamandang  (Tiang dipilih dalam rimba, 

banyaklah orang yang meneroka, tiang tepi penegur helat, tiang temban suka menanti,  tiang 

tengah manti delapan, tiang dalam puteri berkurung, tiang panjang si majolelo, tiang salek 

dindiang samia, tiang dapur suka dilaba, disapu dengan tanah kewi, ukir tiang jadi ukuran, 

pelita  tiris bintang gemilau mendesir hati karena memandang).   

 

Dalam pepatah ini jelas dipaparkan bahwa untuk membuat rumah gadang dilakukan 

dengan jalan meramu atau mencari kayu dihutan secara gotong royong, hal ini  sebagai 

lambang kerja sama  atau gotong royong ‘berat sama dipikul ringan sama dijinjing’.  Dalam 

pepatah juga diuraikan tentang bermacam-macam tiang.  Selain tiang-tiang sebagai konstruksi 

rumah gadang, juga diperlukan konstruksi lainnya.  Beberapa konstruksi rumah gadang yang 

dianggap penting antara lain; tiang tuo, tiang tapi, tiang temban, tiang tangah, tiang dalam, 

tiang panjang, tiang salek dan tiang dapua, rasuak, paran, pintu dan jendela serta tangga. Di 

bawah ini disenaraikan konstruki rumah gadang, merupakan lambang yang mengandung 

makna falsafah adat Minangkabau. 

 

2.1.    Tiang tuo 
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Langkah pertama membuat rumah gadang adalah menentukan dan mencari tiang tuo3, yang 

dinamakan juga tiang utama atau tiang seri.  Tiang tuo yang merupakan tiang utama berdirinya 

sebuah rumah gadang.  Tiang tuo ini dicari dengan meneroka ke dalam hutan yang dipimpin 

oleh penghulu dengan pawang dan anak kemanakan beserta kerabat lainnya, pepatah 

mengatakan,“tiang dipiliah dalam hutan, banyak lah urang nan maramu (tiang dipilih dalam 

hutan, banyaklah orang yang meramu)”.  Sebelum rombongan mencari tiang tuo pergi ke hutan 

diadakan terlebih dahulu upacara jamuan makan dan berdoa’ bersama.  Pencarian tiang tuo ini 

biasanya dilakukan pada hari Senen atau Kamis. Mengikut Dt Lubuak sati, bahwa hari Kamis 

adalah hari kayu, karena mengikut kepercayaan mereka itulah hari yang dianggap baik untuk 

memilih dan menebang kayu4.   

 

Setelah kayu untuk tiang tuo ditemukan kayu tidak lansung ditebang, tetapi diadakan 

ritual dan dibacakan doa-doa agar kayu yang akan dijadikan tiang tuo hilang pengaruh ghaib 

yang ada di hutan. Dalam pepatah dikatakan; Tatkalo kayu karabah,tujuah hari tawa manawa, 

tujuah malam bajago-jago, kumayan putiah kumayan baruih,panagua jin jo pari, singanga 

rimbo nak nyo hilang (Tatkala kayu akan rebah, tujuh  ari tawar menawar, tujuh malam 

berjaga-jaga, kumayan putih kumayan Barus, penegur jin dengan peri rimba5 supaya hilang).  

Dari pepatah ini yang tersirat adalah pengaruh hindu dan animisme masih melekat dalam 

budaya masyarakat Minangkabau.   

 

                                                           
3 Tiang tuo adalah tiang utama yang merupakan tiang adat.  Tiang ini dicari dalam rimba dengan suatu 

upacara adat.  Demikian juga ketika mendirikan tiang tuo, juga dilasanakan dengan sebuah upacara adat dengan 

mengundang semua penghulu dan karib kerabat. Upacara mendirikan tiang tuo adalah upacara yang terbesar dari 

semua upacara membangun rumah gadang. 

 
4 Temuduga di Padang tgl 25jun 2002. 

 
5 Kayu-kayu besar dalam hutan dipercayai tempat jin dan peri benaung, apabila kayu ditebang tanpa 

melakukan upacara tertentu, orang yang menebang akan kena tulah dari makhluk halus penunggu kayu tersebut. 
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Untuk tiang tuo dipilih kayu yang sudah tua, karena sebagai tiang utama rumah gadang 

kekuatan kayu sangat diperlu diperhitungkan.  Sebagai tiang utama yang merupakan lambang 

tiang adat, dalam melakukan pekerjaan membangun rumah gadang, tiang tuo adalah tiang yang 

paling awal dipahat oleh tukang.  Bila kayu untuk tiang tuo sudah ditemukan, penebangan pun 

dilakukan pada hari  yang mereka anggap baik. Kayu ditebang  disaat kayu tidak berbunga, 

karena kayu yang sedang berbunga kekuatannya kurang. Dt. Lubuak Sati dalam temuduga 

menambahkan, bahwa kayu yang berbunga biasanya pabila telah dijadikan rumah cepat 

dilubangi kumbang dan kayu akan mudah lapuk.  

 

Kayu yang sudah ditebang lansung dibentuk di hutan sesuai dengan perencanaan. 

Dalam pepatah dikatakan; Tunggak banamo tunggak tuo, tuo nan sahajak dari rimbo, tunggak 

tangkai nan punyo kayu, kayu nan mulo jolong dicacak, dicacak Cati Bilang pandai-tukang 

nan tahu jo jinih kayu-tuah nan tidak kabandingan (Tiang bernama tiang tua, tua  sejak dari 

rimba, tiang tangkai yang punya kayu, kayu yang awal dipahat, dipahat Cati Bilang Pandai 6, 

tukang yang tahu dengan jenis kayu, tuah yang tidak ada tandingan).  Pahatan dari Cati Bilang 

pandai menyiratkan bahwa orang yang membuat  tiang tuo adalah orang yang a’rif dan tahu  

dengan adat istiadat. Demikain juga dengan reka pahatan yang dibuat harus sesuai dengan yang 

telah digariskan dalam norma adat.  

 

Pengangkutan tiang tuo dari hutan ke lokasi perumahan yang akan dibangun, diangkut 

secara bersama-sama.  Acara menarik tiang tuo ini juga diramaikan dengan alunan musik 

tradisional separti caklempong, sehingga suasana terasa gembira dan khidmad.  Apabila tiang 

tuo telah sampai di kampung, seterusnya direndam dalam kolam pada waktu yang cukup lama, 

                                                           
6 Ceti Bilang Padai di dalam tambo diyakini seorang yang arif lagi bikjasana, yang menyusun dan 

mengatur adat istiadat Minangkabau. Cati Bilang Pandai seorang yang arif dan bijaksana mengikut tambo 

dikatakan bapa kepada Datuk Perpatih Nan Sabatang. 
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setidaknya satu tahun.  Pekerjaan berikutnya adalah mencari tiang-tiang lain serta bahan 

material lainnya yang diperlukan.  Pekerjaan ini biasanya tidak lagi dilakukan melalui upacara 

yang besar separti mencari tiang tuo. Setelah selesai mengumpulkan bahan material yang 

memakan waktu berbulan-bulan bahkan mungkin sahaja bertahun, selanjutnya menentukan 

hari bila bangunan akan didirikan. 

 

Tiang tuo adalah tiang utama yang berdirinya harus lurus, Dt Luak Sati mengibratkan 

berdirinya tiang tuo, lurus ke bawah ke pentala bumi sedangkan ke atas lurus menuju tiang 

aras.  Tiang tuo adalah lambang penghulu yang harus berdiri lurus di atas sebuah kebenaran. 

Ke bawah dia berakar dengan adat Minangkabau sementara ke atas di adalah hamba allah, yang 

harus taat dengan segala ketentuannya.  Tiang-tiang rumah gadang berdirinya  tidak lurus atau 

tidak vartikal, tetapi agak miring kearah luar kecuali tiang tuo.  Hal ini menimbulkan bentuk 

rumah gadang yang agak membesar ke atas dibandingkan dengan pondasinya.  Karena tiang 

yang dianggap paling utama adalah tiang tua (tiang tuo) maka tiang inilah yang paling dahulu 

didirikan.  Tiang didirikan di atas batu yang disebut dengan batu sandi (sendi)7.  Batu sendi 

berfungsi sebagai tempat berdiri tiang tuo, bahagian batu sendi yang terletak menghadap ke 

tanah bentuknya lonjong sedangkan yang datar diletakan persis di bawah tiang tuo. 

 

Dilihat dari konstruksi rumah gadang antara satu bahagian dengan bahagian lainnya 

saling topang menopang dan saling berhubung kait.  Untuk mempersatukan konstruksi-

konstruksi ini dihubungkan dengan pahatan dan diperkuat dengan pasak kayu atau ruyung 

(buluh yang tua).  Pasak ruyung ini adakalanya terbuat dari pohon kelapa atau sejenis pohon 

palma lainnya.  Pasak adalah lambang ikatan kekerabatan di dalam kehidupan bermasyarakat 

yang saling dukung mendukung, yang dilambangkan dengan konstruksi yang diikat dengan 

                                                           
7 Batu tapakan sebagai alas dari tiang dan batu sendi biasanya diambil dari batu alam. 
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pasak antara satu bahagian konstruksi dengan bahagian lainnya ibarat satu kesatuan yang saling 

memerlukan dan saling ikat mengikat  yang membuat  hubangan menjadi kuat dan kokoh, 

kesatuan antara sesama anggota kaum, ipar besan, orang semenda dan anak pisang yang saling 

hormat menghormati antara satu sama lain. 

  

Gambar 6: (A)  T adalah tiang tuo yang berdiri di atas batu tapakan  dilihat dari depan dan T’ 

adalah tiang yang sejajar dengan tiang tuo adalah tiang panjang.(B) T adalah tiang 

tuo dilihat dari samping yang terlihat berdiri lurus. 
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Gambar 7:  Tata letak tiang rumah gadang tipe Koto Piliang, (1) tiang tapi, (2) tiang temban, 

(3) tiang tangah, (4) tiang panjang , tiang tuo berdiri diantara tiang panjang, (5) 

tiang dalam, (6) tiang salek  

                    

Gambar 8:   Denah tiang  rumah gadang tipe Bodi Caniago, (1) tiang tapi, (2) tiang tuo, (3) tiang 

tangah, (4) tiang panjang (5) Tiang dalam , (6) tiang salek atau tiang dapua.   

 

Tiang tuo merupakan lambang utama dalam sebuah rumah gadang, karena itu tiang tuo 

dinamakan juga dengan tiang adat.  Tiang tuo lambangkan ketuhanan, sedangkan sebelum 

Islam masuk ke Minangkabau dan hukum-hukum adat masih begitu kuat, tiang tuo diibaratkan 

sebagai pemimpin adat yang disebut dengan penghulu.  Tiang tuo dianggap sebagai kekuatan 

yang utama dalam rumah gadang.  Dalam upacara-upacara adat tiang tua merupakan pedoman 

dalam pelaksanaan upacara, misalnya upacara sambah-manyambah.  Pada upacara sambah 

manyambah di bawah tiang tuo akan duduk orang yang dituakan dalam upacara, mungkin 

sahaja dia seorang penghulu atau seorang bundo kanduang.  Sapangka atau panitia perhelatan 

akan memohon izin terlebih dahu pada yang bersangkutan untuk memulai upacara.  

 

Tiang tuo tidak hanya dianggap sesuatu yang sakral di dalam adat sahaja, melainkan 

diyakini sebagai tiang yang mempunyai kekuatan spiritual yang dapat melingdungi rumah 

gadang, separti apa yang diuraikan oleh Dt. Lubuak Sati dalam temuduga, iaitu; tiang tuo 

berfungsi sebagai penangkal petir, untuk itu sepotong emas atau perak diletakan pada bahagian 
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bawah batu sendi tiang tersebut, karena tempat tersebut dipercayai sarang iblis atau syaitan. 

Mengikut kepercayaan kalau rumah gadang disambar petir maka tiang tuolah yang akan 

menahan petir tersebut. Untuk menambah kekuatan tiang tuo, ketika berlansung upacara 

menegakan tiang tuo, pada ujung tiang tuo diletakan lambang adat Minangkabau yang terdiri 

dari kain berwarna hitam, merah dan kuning, beserta  buah kelapa satu buah, tebu, pisang satu 

tandan, kain cindai dan tepung tawar. Pada ujung tiang dipasangkan payung berwarna hitam. 

Ketika pemasangan benda-benda tersebut  dibacakan mantra tertentu.  Dalam pepatah 

dikatakan: Tatkalo tatak barihnyo-dibuek alua dua baleh, manuruik barih balabeh adaik.  Kato 

nan ampek adat nan ampek, suku nan ampek pulo, cupak nan duo baleh taia. Latak di tangah 

jolong naiak, dijawek puti jolong gadang. Di ikek jo siriah tawa, sarato banang nan tujuah 

ragi, tawa nan ampek mambaok tagak, cindai pamaluik tando baradaik. Payuang baikek 

dipucuak punco, tando alamat kabasaran, di elo jo tali tigo rupo, kebesaran alam 

Minangkabau (Tatkala reka mula dibuat alur dua bales, mengikut baris belebas adat. Kata yang 

empat adat yang empat, suku yang empat pula, cupak yang dua belas  tail, letak di tangah baru 

naik, disambut puteri baru besar.  Di ikat dengan sirih tawar, serta benang tujuh warna, tawar 

yang empat membawa tegak, cindai pembelut tanda beradat.  Payung diikat di pucuk punca, 

tanda alamat kebesaran, di tarik dengan tali tiga rupa, kebesaran alam Minangkabau). 

 

Benda-benda yang diikatkan pada tiang tuo merupakan lambang kebesaran adat 

Minangkabau.  Kain cindai adalah kain adat yang disakralkan sebagai bahagian dari pakaian 

adat. Kain atau tali tiga warna adalah lambang Minangkabau, sama dengan warna yang 

terdapat pada marawa.  Buah kelapa jelas berisi air yang merupakan lambang kesuburan 

sedangkan tebu adalah sesuatu yang dapat memberi rasa yang manis, atau menyenangkan.  

Pisang adalah buah-buahan atau makanan sebagai lambang kemakmuran sedangkan payung 

adalah perlindungan, lambang penghulu sebagai pelindung anak kemanakan. Maknanya 
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penghulu sebagai pimpinan adat, pemimpin anak kemanakan, dapat membimbing dan 

membawa anak kemanakan pada kehidupan yang makmur dan sejahtera. 

 

Gambar9 :   Ilustrasi benda- benda yang diikatkan pada tiang tuo ketika upacara batagak 

rumah  gadang 

 

 

 

 

2.3.     Tiag tapi 

 



 

33 

 

Gambar 10: Denah letak tiang tapi 

 

Tiang tepi adalah tiang yang letaknya pada bahagian depan, sejajar dengan dinding rumah 

gadang bahagian depan dan  setiap orang yang akan masuk ke rumah gadang akan melihat 

tiang-tiang ini yang letaknya sejajar dengan dinding, seolah-olah dialah yang terlebih dahulu 

menegur tamu yang datang  maka dikatakan, tiang tapi panagua alek ( tiang tepi penegur helat 

atau orang yang datang).  Reka tiang tapi segi delapan, maksudnya tiang ini tidak dibuat bulat 

tetapi segi delapan.  Tiang tepi  berdirinya condong ke depan, hal ini bertolak belakang dengan 

tiang dapur yang berdiri condong ke belakang.  Bentuk yang condong ini menjadikan arsitektur 

rumah gadang lebih membesar ke atas di bandingkan dengan ruang paling bawah yang  terletak 

pada bahagian bawah yang berhubungan lansung dengan pondasi. Dalam pepatah dikatakan; 

Tiang tapi tiang di muko, tiang randah sagi salapan, tagak di muko jolong naiak, pambimbiang 

dindiang di tapi, pangapik tikok maninjau, maninjau alek jo jamu. Elok ririknyo basusun 

nyato, rabah jo condong alua patuik, condong nan tidak mambaok rabah, sandaran kato dalam 

barih, barih sacoreng rang dahulu, sanitiak batuka tidak, sabarih bapantang lupo.(Tiang tepi 

tiang di depan, tiang rendah segi delapan, tegak di depan baru naik, pembimbing dinding di 

tepi, pengapit tingkap meninjau, meninjau helat dengan jamuan.  Elok barisnya bersusun nyata, 

rebah dengan condong alur patut, condong yang tidak mambawa rebah, sandaran kata dalam 

baris, baris secoreng orang dahulu, setitik bertukar tidak, sebaris berpantang lupa).  

 

Dari pepatah di atas yang dapat disimpulkan ialah bahwa yang menjadi ciri dari 

arsitektur tradisional rumah gadang adalah bentuknya yang membesar ke atas disebabkan 

tiang-tiang disusun sedemikian rupa, condong ke depan dan ke samping, condong ke ujung 

dan ke pangkal, hal ini jelas menjadikan konstruksi rumah gadang lebih besar ke atas dari ke 

bawah. Pepatah ini juga mengingatkan  jangan sampai yang membuat rumah gadang di masa 



 

34 

 

yang akan datang menghilangkan konsep yang menjadi ciri  rumah gadang (setitik bertukar 

tidak, sebaris berpantang lupa). 

 

Karena letak tiang tepi, sejajar dengan dinding tepi, yang letaknya paling depan dari 

rumah gadang, maka apabila tamu datang yang terlihat terlebih dahulu adalah tiang tepi. Hal 

ini sebagai  lambang bahwa pemiliknya menerima tamu dengan hati yang terbuka. dalam 

pepatah dikatakan; Panyambuang alek nan datang, panyonsong limbago tibo, indak nan sunyi 

patang pagi, alek naiak pangka mananti, tiang tapi siriah pinangnyo, muluik manih kucindan 

murah, rupo baiak baso katuju, banamo limpapeh rumah nan gadang, warih nan turun dari 

mamak, barih nan datang dari niniak, pakaian alam Minangkabau. Sungguahpun tiang nan 

disabuik-adaik limbago tampaik diam. Tiang tapi panagua alek, elok buruak pantang disabuik, 

barek ringan baban dibao, putuih barih dibalabeh, putuih adaik dibalai rung. (Penyambung 

helet yang datang, penyonsong lembaga yang tiba, tiada  sunyi petang pagi, helat naik pangkal 

menanti, tiang tepi sirih pinangnya, mulut manis kucindan murah, rupa baik bahasa disuka, 

bernama limpapeh rumah nan gadang8, waris yang turun dari mamak, baris yang datang dari 

nenek, pakaian alam Minangkabau. Sungguhpun tiang yang disebut, adat lembaga yang 

dimaksud. Tiang tepi penegur helat, elok buruk pantang disebut, berat ringan beban dibawa, 

putus barih di belebas, putus adat di balai rung). 

 

Tiang tepi sebagai lambang keterbukaan menerima tamu, menghormati tamu yang 

datang merupakan falsafah yang harus ditauladani, menerima tamu yang datang dengan suka 

cita dan hati yang senang.  Sekalipun tamu yang datang kurang menyenangkan  diterima 

dengan baik dan jangan diperbincangkan segala keburukan tersebut dikemudian hari. Suka cita 

menerima tamu yang datang merupakan lambang etika dan estetika. Tiang tapi siriah 

                                                           
8 Istilah yang dipakai untuk menyebut gadis di Minangkabau. 
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pinangnyo, muluik manih kucindan murah, rupo baiak baso katuju melambangkan etika dan 

rupo baiak baso katuju, banamo limpapeh rumah nan gadang adalah lambang estetika. 

 

 

 

 

 

Gambar 11:  Salah satu  rumah gadang Bodi Caniago tampak dari berdiri tiang-tiang yang 

lurus, jelas sudah terjadi penyimpangan dari konsep tradisi. 

 

 

2.4.   Tiang Temban 
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Gambar 12:  Denah letak tiang temban 

Tiang temban tiang  yang terletak disudut bahagian depan menuju ke anjuang pada rumah  

gadang Koto Piliang, tiang ini kurang memberi kesan kurang tampak, terlihat separti orang 

yang sedang menanti sesuai dengan pemberian namanya iaitu tiang temban suko mananti. 

Dalam pepatah dikatakan: Tiang manjulak jo manjulai, panemban tiang nan panjang, 

pangapik tiang nan tuo, pangapik tiang di tapi, condong bak cando kamahimpok. Sangkutan 

aguang rasuak jauari, kaik mangaik nak jan tangga, barih di tangah baaturan. Sambuik 

manyambuik turak jo turang, paran tinggi maracak punco, pautan kasau nan lantiak, lantiak 

jolangkuang baaturan, ukua jo jangko mambatasi, alua jo patuik manyudahi, tiliak jo tuju 

tukang nan utuih, disabuik Cati Bilang Pandai baitu barihnyo tiang temban (Tiang menjulak 

dengan  menjulai, penemban tiang yang panjang, pengapit tiang yang tua, pengapit tiang di 

tepi, condong separti akan menghimpit. Sangkutan agung tiang jauari, kait mengait supaya 

jangan lepas, baris di tengah beraturan. Sambut menyambut turak dengan turang, paran tinggi 

meracak punca, pautan kasau yang lentik, lentik dengan lengkung beraturan, ukur dengan 

jangka membatasi, alur dengan patut manyudahi, tilik dengan tuju tukang yang ahli, disebut 

Ceti Bilang Pandai, demikianlah  susunannya tiang temban). 

 

Dari pepatah di atas disimpulkan bahwa tiang temban adalah lambang persatuan, 

maknanya tiang temban merupakan tiang yang mempersatukan antara satu konstruksi dengan 

konstrusi lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang kuat dan saling mengikat. Tiang temban 
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juga lambang kesabaran (tiang temban suko mananti), hal ini diibaratkan dengan seorang 

pemimpin adat yang mempersatukan anak kemanakannya, membimbing anak kemanakannya 

agar saling sokong-menyokong dalam mempertahankan kehidupan bersama sebagai orang 

yang satu payung adat (satu saku), karenanya diharapkan bersifat sabar dan bijaksana.  Sifat 

ini juga yang diharapkan dari seorang penghulu sebagai pimpinan anak kemanakannya. 

Misalnya dalam upacara tanpa  persatuan upacara tidak dapat dilaksanakan,  satu  orang sahaja 

dari anggota kaum tidak setuju upacara tidak boleh dilansungkan.  Untuk melansungkan 

upacara  harus mendapat sokongan moral dan material dari semua anggota kaum  yang 

dilaksanakan secara bergotong royong. 

 

2.5.    Tiang Dalam 

 

Gambar  13:  Denah letak tiang dalam 

 

Tiang dalam adalah tiang yang letaknya di balik dinding yang membatasi antara ruang tengah 

dengan bilik, sehingga tidak terlihat dari luar separti puteri berkurung sesuai dengan nama yang 

diberikan iaitu tiang dalam puti bakuruang.  Dalam pepatatah dikatakan; Tiang dalam puti 

bakuruang, tiang tapi jo limpapeh, pananti gadih jolong gadang, manunggu sutan Rangkayo 

Mulia, condong rabah ka bulakang, ditahan rasuak sangkutan aguang, dinanti dek tiang 

dapua, tiang salek dindiangnyo samia. Biliak bakarang jo aturan, biliak dalam puti 

bakuruang, rago mananti kutikonyo, sangkutan cindai panjang tujuah, ampaian suto biludu 

gandum, susunan banta sarugo, kalambu suto batanti, pandindiang tabia ragam rupo, baitu 
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tuahnyo tiang biliak (Tiang dalam puti berkurung, tiang tepi dengan limpapeh, penanti gadis  

yang baru besar, menunggu sutan Rangkayo Mulia, condong rebah ke belakang, ditahan rasuk 

sangkutan gong, dinanti oleh tiang dapur, tiang salek dindingnya samia. Bilik dikarang dengan 

aturan, bilik dalam puteri berkurung, ketika menanti waktunya tiba, sangkutan cindai panjang 

tujuh, hampaian sutera baldu halus, susunan bantal sorga, kelambu sutera bersulam, 

pendinding tabir ragam rupa, begitu tuahnya tiang bilik). 

 

Tiang dalam lambang adat perkawinan mengikut alur garis ibu (matrilineal). Mengikut 

adat yang berlaku pada masyarakat Minangkabau, bahwa seorang lelaki setelah berkahwin 

akan tinggal di rumah isterinya, bukan di rumah orah tuanya. Tiang dalam diibaratkan  separti 

gadis (limpapeh)  yang menunggu jodohnya (manunggu sutan Rangkayo Mulia). Apabila telah 

terjadi pinang meminang maka, semua anggota kaum ikut senang. Penghulu sebagai ninik 

mamak akan menyiapkan segala keperluan anak kemanakan sesuai dengan adat istiadat yang 

berlaku. Tiang dalam juga merupakan lambang  batas nilai-nilai adat mana yang boleh 

dilakukan dan mana yang tidak.  

 

Dinding yang membatasi tiang dalam dengan ruang tengah, dalam upacara adat ditutup 

dengan tabir berupa kain  warna-warni yang dihiasi dengan sulaman benang emas dan manik-

manik.  Dalam upacara batagak penghulu tiang dalam merupakan penyangga dinding bilik 

sebagai pembatas ruang dengan bilik dan sepanjang dinding ini disangkutkan kain tirai 

pembatas bilik dengan bandua dalam (pandindiang tabia ragam rupo, baitu tuahnyo tiang 

biliak), hal ini  sebagai lambang batas nilai-nilai yang boleh dilaksanakan dan yang tidak boleh 

dilaksanakan. 

 

2.6.   Tiang Panjang  
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Gambar 14: Denah letak tiang panjang 

 

Tiang panjang simajolelo adalah deretan  tiang-tiang yang letaknya paling tengah lanjar. 

Diantara tiang panjang  terdapat salah satunya tiang tua (tonggok tuo), semua tiang ini 

ukurannya lebih panjang dari tiang yang lain. Tiang ini dinamakan juga dengan manti salapan 

karena tiang panjang merupakan penghubung dari satu konstuksi dengan konstuksi lainnya dan 

pada rumah gadang  sembilan ruang jumlahnya delapan (salapan) bagi rumah gadang tujuh 

ruang atau lima ruang jelas jumlah tiang panjang akan berkurang, namun tetap disebut manti 

salapan.  Dalam pepatah dikatakan; Tiang panjang simajolelo, tampek pusako bakeh bajuntai, 

inggiran sako dalam adat, panyangkuikan nan sagolek, panggantuangkan picak nan salayang, 

tasangkuik di tiang panjang tatahan di batu sandi, bulek lah buliah digolongkan, picak lah 

buliah dilayangkan, buatan niniak dengan mamak, tiang babarih saukuran, samo tagak jo 

tiang tuo (Tiang panjang si Majolelo, tempat pusaka diletakan, tumpuan sako dalam adat, 

penyangkutkan kebulatan yang sesuai, penggantungkan pipih yang selayang, tersangkut di 

tiang panjang tertahan di batu sandi, bulat telah boleh digolongkan, pipih telah boleh 

dilayangkan, buatan ninik mamak, tiang berbaris seukuran, sama tegak dengan tiang tuo).   

 

Tiang panjang adalah  lambang  putusan adat  yang bulat dalam hal sako ( gelar pusaka) 

yang merupakan pusaka kaum yang ditubuhkan secara bersama sama oleh anggota kaum.  Dari 
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sekian buah  tiang yang sebaris tiang panjang, salah satunya adalah tiang tuo yang merupakan 

symbol dari pimpinan adat (penghulu) yang dipilih diantara anak kemanakan, untuk 

menyangkutkan pusaka adat (sako) atau untuk memakai gelar pusaka datuk. Tiang tuo tidak 

dapat berdiri dengan kokoh tanpa didampingi oleh tiang panjang atau yang disebut juga 

dengan manti salapan yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari penghulu. Penghulu 

dalam menjalankan kepimpinannya bersama-sama dengan orang yang empat jenis (urang nan 

ampek jinih), iaitu: penghulu, manti, malin dan dubalang beserta lelaki lainnya di rumah 

gadang, yang  dilambangkan dengan tiang salapan.  

 

Dalam menjalankan fungsinya penghulu dengan perangkat kepimpinannya  kadangkala 

harus mengambil keputusan yang sukar dan tidak selalu menyenangkan bagi sebahagian 

anggota kaum, namun suatu putusan adat yang sesuai dengan alur dan patut harus dijalankan. 

Dalam pepatah dikatakan; Sungguah bengkok tagaknyo luruih, luruih manantang alua patuik. 

Disusun dek paran panjang, paatua manantang barih adat, rasuak palanca rasuak malintang, 

kokoh dek singgitan nan manumpu, pasak jalujua kunci nan kokoh, sandi padek samakin kuaik, 

ukua jangko bana nan data (Sungguh bengkok tegaknya lurus, lurus menantang alur patut.  

Disusun oleh paran panjang, penghubung menantang baris adat, rasuk pelancar rasuk 

melintang, kokoh karena singgitan yang menumpu, pasak jelujur kunci yang kokoh, sendi 

padat semakin kuat, ukur jangka kebenaran).  

 

2.7.   Tiang Dapur 
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Gambar 15: Denah letak tiang dapur 

 

Tiang dapur adalah tiang yang sejajar dinding belakang, yang merupakan batas dengan 

halaman belakang atau dapur. Di tengah jejeran tiang belakang sebuah pintu yang 

menghubungkan antara rumah dengan dapur tempat anggota keluarga memasak dan 

menyimpan berbagai perbekalan rumah tangga. Tiang dapur disebut juga suko dilabo (suka 

dilaba) maksudnya, semua orang suka dilaba atau suka pada hal yang menguntungkan, namun 

tidak semua yang menguntungkan boleh dimakan, karenanya orang harus dapat membezakan 

mana yang halal dan mana yang haram. Yang dimakan hanya yang halal,  dalam pepatah 

dikatakan; Tiang dapua suko dilabo, kabia bakuak ka balakang, bapantang rabah kamuko, 

sasak jo ruyuang baleronyo, masak matah baban nan datang, lalu dimuko ka balakang, elok 

buruak juadah tibo, tiang dapua manyalisiah. Indak disabuik jo rundiangan, dirameh sajo 

dipandapuran, dilahia tiang nan badiri, dibatin janang jo juaro, manilai halal dengan haram, 

maleik elok dengan buruak, manyigi upeh dengan racun, nan elok buliah dimakan, nan buruak 

dibuang katapian, di tangah pantang tasingik, tata babarih dari niniak, wareih nan turun dari 

mamak, baitu tutua nan didanga. (Tiang dapur suko dilaba, pintu terbuka ke belakang, 

berpantang rebah ke depan, sasak dengan ruyung membatasi, masak mentah beban yang 

datang, lalu dari muka terus ke belakang, baik buruk juadah tiba, tiang dapur menyalidiki.  

Tidak disebut dalam rundingan, diremas sahaja dipendapuran.  Dilahir tiang yang berdiri, 

dibatin janang dengan  juara, menilai halal dengan haram, melihat baik dengan buruk, 

manyelidiki upas dengan racun, yang baik boleh dimakan, yang buruk dibuang ke tepian, di 
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tengah pantang terberita, tata susunan dari ninik, waris yang turun dari mamak, begitu tutur 

yang didengar).  

 

Tiang dapur adalah lambang saksi bisu (saksi yang tiada tampak), saksi tentang hal yang 

baik dan yang buruk. Maknanya dalam kehidupan seari-ari, sebagai pengamal Islam yang taat 

(adat bersendi syarak) sekalipun sesuatu itu memberi keuntungan, tidak semuanya boleh 

diterima, harus dibezakan yang baik dengan buruk, halal dengan haram.  Mungkin hal ini tidak 

dilihat atau dibicarakan di depan orang banyak tetapi hati nurani dapat membezakan mana yang 

halal dan mana yang haram,  yang baik diterima dan yang buruk dibuang.  Dalam upacara adat 

tiang dapur merupakan tempat laluan yang paling ramai untuk menghantarkan makanan dari 

dapur ke rumah gadang. 

 

2.8.  Rasuak 

                                

 

 

Gambar  16 :  Hubungan rasuk dan paran dengan tiang yang diperkuat dengan pasak 

                            Sumber: Laporan Kuliah Kerja Lapangan  Arsitektur ITB 1979 
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Rasuak adalah bahagian dari konstruksi berupa balok-balok membelintang yang 

mempersatukan tiang-tiang.  Bahan material yang dipergunakan untuk rasuak adalah bahan 

kayu.  Sebelum dipersatukan dengan tiang, rasuak dan tiang dipahat terlebih dahulu.  Setelah 

dipersatukan ujung rasuak dengan tiang, ujung rasuak dipasak dengan kayu atau ruyang9 yang 

telah dibentuk kurang lebih sebesar telunjuk manusia dewasa dan dipasakkan ke ujung rasuak 

yang telah dilubangi dengan bor.  Dalam pepatah dikatakan; Rasuak nan ampek dipahek tiang, 

rasuak palanca mambalintang, paatua tiang nan mambujua, singgitan tumpu manumpu, pasak 

ruyuang kunci nak taguak, sangkutan aguang katuak di ateh, aguang tasangkuik dek rajo 

janang, ujuang baukia baparuah anggang, disandiang taji si arek. Kok tak dek sirasuak jo 

paatua, dimalah tunggak kan badiri, kok tat taguah mamacik tutua, dimalah adat kan badiri, 

kok tido tunggak badiri, dimalah alam kasalasai. Sungguahpun rasuak nan basagi, pahatan 

tiang nan manguruang, paatua tunggak nan babarih, sungguahpun rasuak nan dikaji, adat 

nan kewi nan diadang, tutua didanga nan jadi warih, warih dek anak kamanakan, pusako alam 

di Minangkabau (Rasuk yang empat dipahat tiang, rasuak pelancar membelintang, pengatur  

tiang yang membujur, singgitan tumpu menumpu, pasak ruyung kunci yang teguh, sangkutan 

gong pengunci di atas, gong tersangkut oleh raja janang, ujung berukir paruh enggang, 

disanding taji yang erat. Jika tidak karena si rasuk dengan pengatur, dimanalah tiang akan 

berdiri, jika tidak teguh memegang tutur, dimanalah adat akan berdiri, jika tidak tiang berdiri, 

dimanalah alam akan selasai. Sungguahpun rasuk yang bersegi, pahatan tiang yang 

mengurung, pangatur tiang yang berbaris, sungguhpun rasuk yang dikaji, adat yang kewi yang 

dihadang, tutur didengar yang jadi waris, waris bagi anak kemanakan, pusaka alam di 

Minangkabau).  

                                                           
9 Pasak ruyung adalah pasak yang terbuat dari buluh atau pohon palma yang telah tua. Ruyung pohon 

palma mungkin sahaja diambil dari salah satu jenis palma separti ruyung enau, rumbia, kelapa dan enau ruyung 

sawit yang sudah tua. 
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Rasuak adalah balok pemersatu antara satu tiang dengan tiang lainnya, saling topang 

menopang dalam konstruksi rumah gadang Rasuak sebagai lambang gotong royong dan 

lambang kebersamaan. Rasuak juga lambang kekerabatan, yang saling ikat mengikat antara 

satu sama lain dan saling menjaga keharmonisan hidup bersama di dalam kaum. Dalam upacara 

adat kekerabatan antara sesama anggota kaum, antara kaum dengan ipar besan dan anak pisang 

saling bergotong royong dalam upacara , mereka telah diikut sertakan mulai dari 

mempersiapkan kayu bakar, juadah dan mempersiapkan makanan yang dimakan ketika 

berlansung mesyuarat-mesyuarat sampai upacara kenduri adat selesai. 

 

 

 

 

2.9.    Paran 

 

Paran adalah kayu membelintang yang berfungsi sebagai penyangga tiang, terletak pada ujung 

tiang. Paran juga berfungsi sebagai penyangga kasau.  Kasau adalah balok-balok kecil 

pengangga atap rumah gadang.  Dalam pepatah tentang paran dikatakan; Paran nan tigo 

mangulambai, banamo siula gerang, bubuangan lalok di atehnyo, paran panjang taruih 

labuah, paran pendek mambalintang, mambantuak ruang nan sambilan, bukan kayu nan 

dihetong, ukua jangko nan isinyo,  turang jo singok nan diadang, barih balabeh atok ijuak, 

nak tagak gonjong nan runciang, banamo rabuang mambasuik, baitu tata barih adaik. (Paran 

yang tiga mengulambai, bernama si ular gerang, bubungan terletak di atasnya, paran panjang 

menurut jalur, paran pendek membelintang, membentuk ruang yang sembilan, bukan kayu 

yang dihitung, ukur jangka yang isinya,  turang dengan  singok yang dihadang, baris belebas 
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atap ijuk, supaya tegak gonjong yang runcing, bernama rebung membesut, begitu aturan baris 

adat).  

 

Paran adalah lambang perlindungan yang diberikan oleh pimpinan masyarakat dalam  

konsep tungku tiga sejarangan yang terdiri dari para penghulu (ninik mamak), alim ulama 

(tokoh-tokoh agama) dan cerdik pandai (para cendikiawan). Perlindungan yang diberikan oleh 

penghulu kepada anak kemanakannya adalah secara lahir dan batin.  Secara lahir rumah gadang 

dibangun dalam nagari sebagai tempat tinggal, tempat berlindung dari hujan dan panas, secara 

batin mereka mendapatkan rasa aman dan tentram dalam kehidupan sehari-hari maupun 

kehidupan dalam masyarakat. 

 

 

.             

 

Gambar  17:   Paran dengan tiang dihubungkan dengan pasak kayu atau ruyung sebagai 

penguat. 

 

2.10.   Pintu dan jendela 
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Gambar  18:   Pintu dan Jendela 

 

Pintu dan jendela terbuat dari papan yang tebal dan kuat, masyarakat Minangkabau pada 

umumnya menyebut jendela juga ‘pintu’, sedangkan pintu untuk keluar masuk rumah mereka 

namakan pintu rumah dan pintu bilik dinamakan pintu bilik.  Di atas jendela ada fentilasi yang  

sebut pintu angin. Jendela-jendela disangga dengan kusen-kusen (bingkai) yang besar sehingga 

terlihat kokoh.  Antara sambungan yang satu dengan yang lainnya tidak dipaku  melainkan 

diperkuat dengan pasak kayu atau ruyung.  Pada sebahagian rumah gadang, antara pintu masuk 

dengan pintu ke dapur berlainan.  Pada sebahagian rumah gadang Bodi Caniago pintu masuk 

dengan pintu ke dapur dibuat satu pintu atau pintu yang sama, yang terletak pada bahagian 

belakang dari rumah gadang.  Pintu masuk ke rumah yang menyatu dengan pintu dapur adalah 

lambang kearifan seorang penghulu terhadap kehidupan anak kemanakannya.  Seorang 

penghulu atau ninik mamak apabila naik ke rumah gadang akan melihat suasana dapur anak 

kemanakannya tanpa banyak bertanya, ia akan arif dengan keadaan kemanakannya, apakah 

dapurnya berasap atau tidak dengan kata lain apakah anak kemanakannya berkecukupan atau 

tidak.  
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Gambar 19: Jendela  rumah gadang menghadap  ke dalam, sebagai lambang apabila membuka 

dan menutup sesuatu dimulai dari dalam bukan dari luar   atau bukan  orang lain  

yang menutup. 

 

2.11.  Tangga 

                      

Gambar 20:   Denah tangga rumah gadang 

 

Tangga rumah gadang letaknya disesuai dengan letak pintu masuk.  Bagi rumah gadang Koto 

Piliang umumnya memiliki dua tangga, di depan dan di belakang. tangga di depan untuk masuk 

dan tangga di belakang untuk ke dapur.  Sedangkan pada rumah gadang Bodi Caniago, ada 

yang tangganya terletak di depan, di bahagian samping rumah gadang dan di belakang rumah 

gadang.  Rumah gadang Bodi Caniago juga ada yang hanya memiliki satu pintu masuk  sahaja 

iaitu dari  belakang, sehingga tangga ke dapur dengan tangga ke rumah menjadi satu.  Tangga 

ini pada sebahagian nagari atau luhak ada yang diberi beratap dan ada rumah gadang  di 

beberapa nagari atau luhak yang tidak melazimkan memberi atap pada tangga.  Konstuksi 

tangga merupakan bahagian yang harus diperhitungkan kekuatannya, karena tangga tempat 

orang naik dan turun ke rumah gadang. 

 

Sebelum masyarakat Minangkabau mengenal semen, tangga dibuat dari bahan kayu 

atau buluh dalam bentuk berjenjang-jenjang untuk mengimbangi bentuk kandangnya yang 

tinggi.  Jumlah anak tangga umumnya dibuat ganjil, yang biasanya berjumlah lima dan tujuh 
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bilangan. Bila ada yang membuat anak tangga dengan jumlah yang genap separti enam dan 

delapan, dipercayai dapat mendatangkan hal-hal yang diluar perkiraan manusia, misalnya 

seseorang dapat terjatuh dari tangga tanpa sebab yang jelas.  Pada laras Koto Piliang tangga 

yang berjenjang-jenjang melambangkan tingkatan status penghulu yang bartingkat-tingkat, 

bajanjang naik batangga turun, turun dari tanggo nan di ateh, naik dari janjang nan di bawah 

(berjenjang naik bertangga turun, turun dari tangga yang di atas dan naik dari jenjang yang di 

bawa) 

 

Pada jenjang bahagian paling bawah dari rumah gadang, diletakan batu tapakan10 dan 

di sebeleh sisi kiri atau kanan dari jenjang tersebut diletakan pula cibuak11 ( wadah tempat air) 

yang digunakan untuk tempat cuci kaki bagi setiap orang yang akan naik ke rumah gadang. 

Cibuak yang berisi air untuk mencuci kaki  diletakan sebelah kiri dan kanan adalah sebagai 

lambang kebersihan lahir dan batin dan air juga sebagai lambang kesuburan,  maknanya adalah 

agar setiap tamu yang akan naik ke atas rumah harus mensucikan diri terlebih dahulu demikian 

juga dengan yang menerima tamu, agar tamu yang datang  diterima dengan hati suci atau hati 

bersih. Jelas disini memperlihatkan nilai-nilai tentang persahabatan, kekeluargaan dan saling 

hormat-menghormati. Dalam pepatah juga dikatakan: Batu tapakan carano basah, cibuak 

marisau jolong sudah, pananjua piriang nan bapanta   (Batu tapakan carana basah, cibuk 

merisau baru sudah, peninjua piring yang  berpanta). 

 

                                                           
10 Batu tapakan ialah, batu yang diletakan di bahagian tangga paling bawah untuk tempat berpijak ketika 

akan naik ke rumah gadang dan juga sebagai pijakan ketika sudah turun dari rumah gadang. 

 
11 Cibuak adalah wadah tempat air yang diletakan disebelah kiri atau kanan dari tangga naik ke rumah 

gadang. 
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        Gambar 21:    Denah tangga masuk dan tangga keluar pada rumah  gadang Koto   

Piliang. 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Gambar 22:  Denah tangga masuk dari belakang pada rumah gadang Bodi Caniago di Kec. 

Banuhampu Sungai Puar, luhak   Agam. 
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Gambar 23: Konstuksi rumah gadang Koto Piliang 

 

                

            

Gambar 24: Konstruksi rumah gadang Koto Piliang dilihat dari samping (sisi) 
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Gambar  25:   Konstruksi rumah gadang  Bodi Caniag 

 

                     

 

Gambar 26:   Konstruksi rumah gadang Bodi Caniago dilihat dari samping (sisi) 
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Gambar 27:  Rumah gadang Koto Piliang,  tampak lantai  pada anjuang lebih       ditinggikan 

dari lantai yang lain. 

 

 

Gambar  28: Rumah Gadang Bodi Caniago tampak dari samping, dari bentuk kandang jelas 

terlihat lantai yang datar. 
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BAB III.    

ATAP DAN DINDING RUMAH GADANG 

 

 

3.1. Atap Rumah Gadang 

 

Ciri utama dari rumah gadang adalah bentuk atapnya yang bergonjong,  bentuk atap ini lain 

dari  bentuk atap rumah adat di seluruh Nusantara. Walaupun pada daerah lain juga ada atap 

rumah adat yang memiliki atap bergonjong, atap bergonjong pada rumah gadang berbentuk  

runcing-runcing,  bentuk yang demikian tidak dimiliki oleh rumah adat pada daerah lain di 

kawasan Nusantara. Bahder Johan (1970) mengatakan, “dari melihat atap rumah masyarakat 

asli Muangthai, Laos, Kamboja, China, Korea dan Jepang, mendapat kesan bahwa atap rumah 

gadang Minangkabau adalah satu modifikasi yang sangat indah dari  satu pola dasar yang 

ditemui di Asia”.  

Ada beberapa pendapat mengenai reka bentuk rumah gadang, pendapat pertama  

mengemukakan bahwa bentuk dasar bangunan tradisional Minangkabau ini diambil dari 

bentuk perahu, hal ini dihubung kaitkan dengan kedatangan nenek moyang orang 

Minangkabau dahulunya yang memakai perahu.  Sebagai kenangan akan kehidupan di perahu, 

maka setelah menetap disekitar gunung Merapi mereka membuat rumah yang menyerupai 

perahu.  Ujung haluan dan buritan perahu merupakan tajuk pada kedua pinggiran rumah 

sedangkan tajuk yang di tengah adalah atap dari kajang perahu. Pendapat yang  sama 

dikemukan Sango (1956), yang mengatakan bahwa gonjong rumah gadang berasal dari bentuk 

perahu. Rasjid Manggis (1967) mengutip dari tambo; “tatkalo maso dahulu, rajo batigo naiak 

nubat, nan  sorang Maharajo alih  nan pai ka banur Ruhum, nan  sorang Maharajo Di Pang,  

nan  pai ka banur Cino,  nan sorang Maharajo Di rajo, mandapek ka pulau Ameh nangko 

(Tatkala masa dahulu, raja bartika naik perahu, yang seorang Maharaja Alif, yang pergi ke 
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benua Rumawi, yang seorang Maharaja Di Pang yang pergi ke benua China, yang seorang 

Maharaja Di Raja, yang mendapat ke pulau emas ini)” 

Meskipun Rasyid Manggis mengutip tambo tentang perjalan Maharaja Di raja dengan 

perahu, namun Manggis tidak menghubung kaitkan antara bentuk perahu dengan bentuk atap 

rumah gadang, ia lebih cenderung kalau bentuk gonjong rumah gadang merupakan inspirasi 

dari bentuk susunan daun sirih.  Pendapat ini diperkuat dengan pendapat yang mengatakan 

sirih sebagai lambang bahwa orang Minangkabau suka menerima tamu, dan terbuka kepada 

hal-hal yang baru (alam terkembang jadi guru). Untuk menanti tamu dan menghormati tamu 

disuguhkan sirih dalam ceran beserta pinang dan kelengkapannya.  

Pendapat lain mengatakan bahwa bentuk gonjong rumah gadang berinspirasikan 

tanduk kerbau.  Hal ini dikaitkan dengan cerita rakyat tentang adu kerbau suku Jawa dengan 

suku Minangkabau, yang dimenangkan oleh masyarakat Minangkabau.  Ibenzani Usman 

(1985:74) mengemukakan pendapat yang sama, bahwa bentuk dasar rumah gadang adalah 

bentuk tanduk kerbau, dengan alasan tanduk merupakan lambang kesaktian bagi beberapa 

masyarakat tradisional Nusantara. Di dalam tambo Minangkabau disebutkan tanduk itu dipakai 

oleh Zulkarnain sebagai peci dan lambang kekuasaan yang meluas dari barat hingga timur 

(Masyrik dan Magrib).  Tidak keliru kalau arah dari gonjong banyak yang melintang dari barat 

ke timur. 

Menurut A.A. Navis (1984), jika dilihat dari bentuk dasar rumah gadang berbentuk 

segi empat  tidak simetris karena mengambang ke atas. Garis melintangnya melengkung 

secara tajam dan juga landai pada bahagian tengahnya yang rendah. Lengkungan pada 

atapnya tajam separti garis tanduk kerbau, sedangkan lengkungan badan rumah yang landai 

separti badan kapal.  Dengan demikian Navis berkesimpulan bahwa bentuk rumah gadang 

merupakan perpaduan bentuk tanduk kerbau dan bentuk perahu. 
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Dari berbagai pendapat tentang reka bentuk rumah gadang, dapat diambil beberapa 

kesimpulan antara lain, reka bentuk rumah gadang bersumber pada sejarah dan kebudayaan 

Minangkabau yang merupakan perpaduan antara bentuk-bentuk yang berdasarkan bentuk 

alam dengan keperluan manusia akan tempat tinggal berupa penataan rumah kediaman, baik 

bahagian-bahagian dengan yang lain, maupun keseluruhan bangunan dengan bagian-

bagiannya serta dengan alam lingkungan sehingga ia  merupakan dan menunjukan ciri khas 

Minangkabau.  Namun demikian  masyarakatnya lebih mempercayai tambo yang 

mengatakan bahwa atap bergonjong pada rumah gadang sebagai perwujudan dari bentuk 

tanduk kerbau dengan kata lain  bentuk gonjong  rumah gadang merupakan bentuk tanduk 

kerbau sebagai lambang atas kemenangan masyarakat Minangkabau.  Bentuk atap rumah 

gadang yang semula bergonjong digunakan sebagai lambang keberadaan arsitektur 

Minangkabau yang berazaskan kepada alam terkembang jadi guru, bentuk ini mecirikan 

tentang arsitektur menjadi identitas dari seni budaya Minangkabau.  

Bahan untuk atap rumah gadang dipakai bahan ijuk yang diambil dari ijuk pohon 

enau.  Ijuk bentuknya separti rambut kasar dan mempunyai saga atau lidi-lidi keras berwarna 

hitam, yang pada atap disusun rapat dan padat satu arah yang dinamakan susunan 

badamudiak.  Kumpulan ijuk yang padat dengan susunan badamudiak ini dapat memberikan 

perlindungan pada rumah ketika panas dan hujan sehingga penghuninya dapat terlindung 

dengan aman di dalam rumah.  Atap dengan susunan badamudiak ini adalah lambang 

kekuatan bersama.  

Ujung-ujung gonjong dihiasi dengan kuningan atau tembaga yang dibentuk 

sedemikian rupa.  Bentuk ini ada kalanya berbetuk mahkota dan adakalanya berbentuk 

kubah-kubah kecil dan pada ujungnya ada berbentuk reka bulan dan bintang atau bintang 

sahaja.  Bentuk yang lancip berfungsi untuk membebaskan endapan air pada ijuk yang 

berlapis-lapis, sehingga air hujan yang kuat dalam curah yang banyak sekalipun  akan 
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meluncur di atas atap.  Dalam pepatah diuraikan tentang atap sebagai berikut: Ijuak namo 

atoknyo, batatah timah baragi alam takambang, saluak laka namo ukia, tatanyo lakek di 

pimpiran, tatah nan sampai ka bumbuangan, batamu parabuang alang ka tabang, lakek di 

paran ula mangulambai, mananti sambah alam laweh, dibao angin dibao ribuik, awek-awek 

kumbang bataduah, mananti angin nan tanang, manyampaikan pasan daripado bundo, 

mambok kaba elok buruak, adok kasapiah nan babalahan. Dampa-dampa manumpu 

pereang, bagala siula pucuak, tuturan alang babega manahan hujan jo paneh, dama tirih 

bintang gumarau, jadi sasi siang jo malam. Saga basusun hilia mudiak, susunan Cati Bilang 

Pandai, aturan Tantejo Gurano, nan maatok sambia tagak, nan manurang sambia 

duduak,majadi warih sampai kini (Ijuk nama atapnya, bertatah timah bercorak alam 

terkembang, saluak laka nama ukiran, reka lekat di pimpiran, reka yang sampai ke 

bumbungan, bertemu perabung bagai elang akan terbang, lekat di paran ular mengelambai, 

menanti sembah alam luas, dibawa angin dibawa badai, tempat kumbang bertaduh, menanti 

angin yang tenang, menyampaikan pesan dari bunda, membawa kabar baik buruk, kepada 

kerabat jauh dan dekat. Dampa-dampa menumpu pereng, bergelar siular pucuk, tuturan alang 

berbega menahan hujan dengan panas, pelita tiris bintang gemerlap, jadi saksi siang dengan 

malam. Saga bersusun hilir mudik, susunan Ceti Bilang Pandai, aturan Tantejo Gurano, yang 

mengatap sambil tegak, yang menurang sambil duduk, menjadi waris sampai kini).  

Dari pepatah di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, yang pertama bahan yang 

dipakai untuk atap rumah gadang adalah bahan ijuk.  Bahan ijuk di hias dengan bahan timah 

sebagai reka corak.  Arsitektur rumah gadang direka oleh Tantejo Gurano, ia seorang juru 

bina yang berasal dari negeri China yang diyakinani masyarakat Minangkabau sebagai 

pereka paling awal yang mereka berbagai benda budaya tradisi Minangkabau (tambo).  

Dalam mewujudkan arsitektur rumah gadang, Tantejo Gurano dibantu oleh Cati Bialang 

Pandai, yang faham dengan adat istiadat, sehingga arsitektur rumah gadang sesuai dengan 
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adat istiadat yang berlaku dan sekaligus menjadi lambang budaya itu sendiri.  Arsitektur 

rumah gadang yang demikian menjadi ciri sampai sekarang, sehingga rumah gadang sebagai 

benda budaya masyarakat matrilineal Minagkabau dengan segala kelebihan dan 

kekurangannya itu  di kenal kemana-mana (dibawa angin dibawa badai, tempat berteduh 

menanti angin tenang ,menyampaikan pesan dari bunda membawa kabar baik buruk, kepada 

kerabat jauh dekat ).  

Konsep alam terkembang juga merupakan salah satu lambang yang terdapat pada atap 

rumah gadang. Masyarakat Minangkabau belajar dan berguru pada alam  dalam kehidupan 

sehari-hari maupun dalam adat istiadat maupun dalam seni budaya mereka, sehingga mereka 

menjadikan konsep alam terkembang jadi guru menjadi falsafah hidup mereka.  Reka 

gonjong atap rumah gadang ada yang dikatakan bak rabuang mambasuik karena bentuknya 

yang runcing.  Rabuang mambasuik (rebung yang baru tumbuh) yang baru keluar dari tanah 

melambangkan kekuatan pertumbuhan yang cepat yang ditafsirkan sebagai lambang 

kesuburan. 

 

Atap rumah gadang itu sendiri terdiri dari; gonjong (ujung yang lancip), turang 

(badan gonjong, bubungan (puncak atap), pimpiran (pinggiran gonjong), Tuturan (pinggiran 

atap bahagian bawah) dan dompa-dompa (list bahagian bawah). Untuk membuat atap rumah 

gadang yang sedemikian rupa diperlukan konstruksi separti: paran, kasau, turang, 

bumbungan dan tuturan. dalam pepatah dikatakan; Paran di ateh pucuak punco, kasau 

banamo tulang edang, paedang atok panurang lahe, turang manurang tulang baluik, edang 

maedang jamba adat, timbang manimbang hukum adia. Bumbungan jadi pangkanyo, tuturan 

jadi muaronyo, rapek jarang baaturan, alua patuik jadi ukuran. lantiak dipatuah paran nan 

tigo, gagang siriah aleh bawahnyo, banamo papan sakapiang, baguluang jo ijuak pimpiran. 

Balukih timah saluak laka, pucuak basusun manjadi gonjong, manantang awang gumawang, 
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ujuik satu pangana bunta, bulek nan indak basagi, disinan bana badiri nyato, sinan 

manyarah katakadia. Parabuangnyo ijuak nan basaga, susun saga bada mudiak, bantuaknyo 

alang katabang, dindiang ari jadi balabehnyo, tabang nan lalu katiang arasy, tandonyo adat 

basandi syarak (Paran di atas pucuk punca, kasau12 bernama tulang edang, pengedang atap 

penurang lahe, beratur separti jalin tulang belut, bagaikan menata hidangan adat, timbang 

menimbang hukum adil. Bumbungan menjadi landasannya, tuturan jadi muaranya, rapat 

jarang beraturan, alur patut menjadi ukuran. Lentik dipatuh paran yang tiga, gagang sirih alas 

bawahnya, bernama papan sekeping, bergulung dengan ijuk pimpiran. Berlukis timah seluk 

laka, pucuk bersusun menjadi gonjong, menantang awang gumawang, wujud satu fikiran 

bulat, bulat yang tidak bersegi, disana kebenaran berdiri nyata, disana menyerah akan takdir. 

Perabungnya ijuk yang bersaga, susun saga bada mudiak, separti elang akan terbang, dinding 

ari jadi belebasnya, terbang menuju ketiang arasy, tandanya adat bersendi syarak). 

Uraian pepatah di atas melambangkan bahwa gonjong rumah gadang melambangkan 

adat bersendi syarak, maknanya reka atap yang lengkung separti elang akan terbang, terbang 

menuju ke tiang arasy. Masyarakat Minangkabau meletakan konsep adat bersendi syarak 

sebagai lambang  rumah gadang pada tempat yang paling tinggi, iaitu di ujung gonjong rumah 

gadang (terbang menuju tiang arasy, tandanya adat bersendi syarak). Pelambang ini 

diwujudkan dengan bentuk kubah-kubah yang terdapat diujung gonjong. Jelas disini bahwa 

masyarakat Minangkabau sebagai penganut agama Islam meletakan agama sebagai landasan 

adat mereka di atas dari segala-galanya. 

                                                           
12 Kasau adalah balok-balok kecil yang berfungsi sebagai penyangga atap 
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Gambar  29:  Bentuk atap rumah gadang 

 

Gambar  30: Atap rumah gadang beserta bahagiannya dilihat dari sudut kiri, 
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Gambar  31:  Ujung gonjong  rumah gadang sebagai lambang adat bersendi syarak. 

 

3.2. Konsep Dinding Rumah Gadang. 

Dinding rumah gadang merupa bahagian yang penting, karena selain untuk tujuan 

perlindungan juga merupakan pencerminan dari kualiti rumah  itu sendiri. dinding yang 

terdapat pada bahagian depan dinamakan dinding tapi (dinding tepi), dinding  samping 

dinamakan dengan dinding ari dan dinding pada belakang rumah gadang dinamakan taluang 

baban.  

Bahan material untuk dindiang tapi pada umumnya dipakai bahan material  papan, 

papan ini ada yang diukir dan ada yang tidak diukir. Ada juga rumah gadang yang keseluruhan 

dindingnya dibuat dari sasak iaitu bilah-bilah buluh yang dianyam dengan bingkai ruyung.  

Namun kebanyakan rumah gadang hanya dinding bahagian belakang sahaja yang memakai 

bahan material buluh  yang dinamakan sasak bugih. Demikian juga pada dinding samping atau 

dinding ari, juga dibuat dari jalinan buluh. Beberapa bagian dari dinding samping, separti  
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bagian singok dan sayap singok terbuat dari papan, bahagian-bahagian  yang terbuat dari papan 

ini biasanya dihiasi dengan corak ukir.   

3.2.1.  Dindiang tapi 

                        
Gambar  32:  Letak dinding tepi 

 

Dinding yang letaknya pada bahagian depan dinamakan dengan dindiang tapi (dinding tepi).  

Dinding tepi menyatu pada tiang tepi. bahan yang digunakan untuk dinding tepi pada 

umumnya adalah papan.  Papan yang dipakai untuk dinding tepi ada yang diukir dan ada yang 

tidak, sesuai dengan kemampuan dan  status sosial penghulunya  di dalam adat. Dalam pepatah 

dikatakan; Dindiang tapi bak namonyo kambang manih muko nan janiah, janiah nan indak 

baukuran,sadundun jo tiang tapi, tiang tapi managua alek, alek jamua dayo nan mulia, kapai 

nan tampak pungguang, kok tibo nan tampak muko, dagang lalu basandaran, hinggok nan 

jaleh manumpu dahan, palapeh bujang kabajalan, mananti dagang dari rantau (Dinding tepi 

bak namanya, kembang manis muka yang jernih, jernih yang tidak berukuran, sedundun 

dengan tiang tepi, tiang tepi penegur helat, helat berupa jamuan yang mulia, pergi tampak 

punggung, jika tiba tampak muka, dagang lalu bersandaran, hinggap yang jelas menumpu 

dahan, pelepas bujang akan jalan, menanti dagang dari rantau). 

 

Pepatah di atas menggambarkan bahwa dinding merupakan pencerminan dari rumah 

gadang secara keseluruhan. Biasanya dinding rumah gadang yang di ukir menandakan 

pemiliknya orang yang berpunya atau orang yang mempunyai status sosial yang baik di dalam 

masyarakat dan juga  di dalam adat.  Apabila diadakan perhelatan atau upacara adat orang akan 

menandakan rumah gadang mana yang akan di naiki, orang akan menandai dengan kesan yang 

ditampilkan oleh dinding tepi. Misalnya rumah berukir, rumah dinding papan, rumah bercat 
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(berwarna) coklat dan sebagainya. Tamu akan melihat kesan pertama dari rumah gadang 

adalah dinding tepi, karena itu dinding tepi yang tampak dahulu dan bahan materialnya dibuat 

lebih baik dan lebih indah dari dinding-dinding yang lain.  

Dinding tepi dijadikan lambang keterbukaan menerima tamu dengan kesucian hati 

pemiliknya pada siapa yang datang (muka yang jernih, jernih yang tidak berukuran). Dinding 

tepi juga sebagai saksi kepergian dan kedatangan pemiliknya (pelepas bujang akan berjalan 

menunggu tamu dari rantau). Dengan demikian dinding tepi merupakan gambaran pertama 

secara lahir sebuah rumah gadang. Pada upacara batagak penghulu dinding tepi adalah kesan 

pertama yang dilihat oleh para tama yang datang. Dinding tepi bahagaian dalam dilapisi dengan 

tabir dan tirai kain bersulam tempat para penghulu duduk sambah-manyambah. Dinding tepi 

bahagian dalam terkait dengan lanjar tepi yang diuraikan pada halaman selanjutnya. 

 

 

  

Gambar  33:    Dindiang tapi yang dihiasi dengan ukiran 

 

3.2.2.    Dinding belakang 
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Gambar  34:   Dinding belakang. 

 

Dinding belakang atau taluang baban adalah dinding yang membatasi antara bilik dengan 

bahagian belakang rumah gadang. Dinding belakang melekat pada tiang salek atau tiang dapur, 

sedangkan dinding samping adalah dinding yang terdapat pada ujung dan pangkal dari rumah 

gadang di bawah dinding ari. Bahan untuk dinding belakang dan dinding samping, pada 

umumnya bahan buluh dan ruyung yang dianyam . Anyaman ini dinamakan dengan sasak, 

karenanya dinding ini selalu disebut dengan dinding sasak. Dalam pepatah dikatakan; 

Dindiang sasak batandan ruyuang, nak kokoh lua jo dalam, nak sanang lahia jo batin, kok 

tumbuah maliang jo curi, tuhuak nan datang dari balakang, nak badarak jo badariak, tando 

bakupak jo basungkik, nak jaleh namo salahnyo, untuak mahukum jo manimbang, bukan 

malagak rancak di labuah, dimuko sajo ukia talatak, di balakang sasak nan basusun, ado 

hakikat nan tasimpan, balun bapai alah babaliak, bulan nan songkok tigo puluah, faham 

bakunci dalam raib (Dinding sasak bertandan ruyung, supaya kokoh luar dengan dalam, 

supaya senang lahir dengan batin, jika kemalingan atau kecurian, rompak yang datang dari 

belakang, supaya berderak dengan berderik, tanda dirompak dengan dikupak, supaya jelas 

nama salahnya, untuk menghukum dengan menimbang, bukan bergaya rancak di lebuh, di 

depan sahaja ukir terletak, di belakang sasak yang disusun, ada hakikat yang tersimpan, belum 

pergi sudah kembali, bulan yang genap  tiga puluh, faham terkunci dalam raib).  
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Dinding sasak lambang kewaspadaan, maknanya agar penghuninya lebih waspada dan 

hati-hati agar terlindung dari bahaya rompak dan maling (jika kemalingan atau kecurian, 

rompak yang datang dari belakang, supaya berderak dengan berderik, tanda dirompak dan 

dikupak).  Dinding sasak yang terdapat pada dinding belakang dan dinding samping dilihat dari 

kesan yang ditampilkannya tidak sebaik dinding tepi yang terletak pada depan rumah gadang. 

Pada dinding belakang dan dinding samping yang lebih diutamakan adalah kekuatan dari 

dinding itu sendiri, karena dinding belakang dan dinding samping merupakan salah satu sisi 

dari bahagian dinding bilik. Jelas dalam bilik tersimpan berbagai benda berharga pemiliknya, 

maka fungsi utama dinding sasak adalah sebagai perlindungan. Dalam upacara batagak 

penghulu dinding belakang adalah lambang kekuatan perlindungan penghulu kaum yang 

diangkat agar tidak dimasuki dan dicampuri oleh suku atau penghulu lain dari belakang yang 

akan memecah belah anak kemenakan  kuam yang bersangkutan.  

 

 

Gambar  35: Dinding belakang memakai bahan material buluh  (bambu) 
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Gambar 36:  Pohon bambu sebagai bahan material dinding belakang  

dan dinding ari 

 

 

3.2.3.    Dinding ari  

 

Gambar 37:  Dinding ari 
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Dinding ari adalah dinding yang berfungsi untuk menutup sisi  bahagian samping rumah 

gadang (di bawah atap). Dinding Ari juga terbuat dari bahan material buluh yang  dijalin 

menjadi sasak buluh sama dengan dinding belakang. dalam pepatah dikatakan; Alam 

takambang  jadi guru, siang jo malam jadi saksi, dindiang ari latak di ateh, di ateh pereang 

paran mambalintang. Diapik paran batatah timah, di bawah singok tupai managun, di tangah 

sisandok langik, baukia bamego-mego, warna lunak-lunak lambuik, cahayo manantang 

matoari pagi, warano patang kilau kasanjo, merah nan bukan merah bana, hitam nan tidak 

hitam nyato, hitam bagaluik sanjo jo malam, hujan jo paneh nan tunangannyo, mananti tahun 

bahabih musim. Dindiang ari maraok nyato ujuang jo pangka tak babezo, bintang mahetong 

musim nan lalu, angin jo ribuik buliah barambuih, dindiang ari tumpuan nyato, dek utuih 

tukang manurang, angin  jo ribuik lalu sajo. Hujan jo paneh dapek ditahan, maro nan tidak 

dapek lalu, dek tuah Tantejo Gurano, warih dek kito maso kini. Raban di bawah panutuik 

kandang, dindiang ari panutuik singok, lahianyo panantang angin badai, batinnyo upa racun 

tabang mangirok. dibaok angin dibaok ribuik, nak jan cacek alam Minangkabau. (Alam 

terkembang jadi guru, siang dengan malam jadi saksi, dinding hari terletak di atas, di atas 

pereng paran membelintang. Diapit paran bertatah timah, di bawah singok tupai menegun, di 

tengah si sandok langik, berukir bermega-mega, warna lunak lembut, cahaya menantang 

mataari pagi, warna petang kilau akan senja, merah yang bukan merah benar, hitam yang tidak 

hitam nyata, hitam antara senja dengan malam, hujan dengan panas  tunangannya, menanti 

tahun berhabis musim. Dinding  ari penutup ujung dan pangkal agar tak berbeza, bintang 

menghitung musim yang lalu, angin dengan badai dapat berembus, dinding hari tumpuan 

nyata, begitu tukang menyusun, angin  badai lalu sahaja. Hujan dengan panas dapat ditahan, 

bahaya yang  tidak dapat lalu, karena tuah Tantetjo Gurano, waris untuk  kita masa kini. 

Dinding hari penutup singok, lahirnya penentang angin badai, batinnya upa racun terbang 

berhembus. Dibawa angin dibawa ribut, agar  jangan cacat alam Minangkabau). 
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Dindiang ari adalah lambang kekuatan, kekautan fizik dan mental menghadapi 

berbagai cabaran  kehidupan. Dinding ari ibarat manusia, yang harus kuat menghadapi 

berbagai tantangan, cuaca panas dan hujan, angin dan badai, pergantian hari siang dan malam. 

Demikian juga manusia harus siap menghadapi berbagai cabaran kehidupan, senang dan susah, 

kaya dan miskin harus dihadapi dengan mental yang kuat, sehingga hal-hal yang buruk dapat 

dihindari. Demikian juga halnya dengan yang mencemari kehidupan berbudaya, hanya yang 

baik dan  sesui dengan nilai-nilai budaya Minangkabau yang boleh diamalkan. Kekuatan 

mental yang menjadi dinding yang dapat menjaga agar nilai-nilai tradisi tidak tercemar (agar  

jangan cacat alam Minang kabau). Kekuatan ini juga sebagai lambang bagi penghulu sebagai 

pimpinan adat agar kuat mepertahankan anak kemenakannya dan jangan sampai di masuki atau 

dipengaruhi oleh orang lain.                                                                                       

3.2.4.   Raban   

Sebagai penutup kandang digunakan sasak atau bilah ruyung yang disusun rapat yang 

dinamakan raban13.  Sasak atau susunan ruyung pada bahagian bawah rumah gadang ibarat 

penghulu yang memakai samping terlihat lebih kemas dan sempurna.  Demikian juga dengan 

raban yang terdapat pada rumah gadang, menjadikan rumah gadang lebih rapi dan sempurna.  

Dalam pepatah dikatakan; Sampiang penghulu di ateh lutuik tibo di rumah di ateh sandi, 

tasangkuik di ujuang rusuak, tagantuang di lantai papan, ukia maliuak ragam bungo, sasak di 

dalam buluah batuang, jarajak ruyuang basusun, nak kokoh lua jo dalam. lahianyo pamakok 

kandang pangka tiang, panyaok raban nan di dalam. batinnyo samo di dalam paruik, dalam 

jo dangka tak kasiangan, dalam nan pantang ka ajukan, dangka nan tidak kasubarangan, 

saburuak-buruak nan di dalam kalua pantang kelihatan. Kandang dilingka galuang raban, di 

balakang maraok sasak jo ruyuang. Sasak kokoh bakandang ruyuang, lah tantu kandang jo 

lantai, atah jo bareh tak sabuah, baitu langgam raban kandang (Samping penghulu di atas 

                                                           
13 Raban adalah dinding  penutup kandang yang terbuat dari buluh atau ruyung pohon palma. 
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lutut tiba di rumah di atas sendi, tersungkut di ujung rusuk, tergantung lantai papan, ukir meliuk 

ragam bunga, sasak di dalam buluh buluh, jerajak ruyung bersusun, agar kokoh luar dengan 

dalam. lahirnya penutup kandang pangkal tiang, penutup raban yang di dalam. batinnya sama 

di dalam perut, dalam dengan dangkal tak kesiangan, dalam yang pantang ke ajukan, dangkal 

yang tidak terseberangi, seburuk-buruk yang di dalam kaluar pantang kelihatan. Kandang 

dilingkar dengan galung raban, di belakang ditutup sasak dengan ruyung. Sasak kokoh 

berkandang ruyung, telah tentu kandang dengan lantai, atah dengan beras tidak sebuah, begitu 

langgam raban kandang).  Raban adalah lambang kerapian, raban tidak hanya berfungsi sebagi 

penutup kandang semata  tetapi juga memberi kesan bersih dan rapi, sehingga rumah gagang 

terlihat lebih sempurna. Hal ini juga diibaratkan dengan kehidupan bersama di dalam kaum, 

segala keburukan di dalam kaum jangan sampai orang lain tahu. Demikan juga dalam 

melaksanakan upacara batagak penghulu yang merupakan upacara adat kebesaran, sudah pasti 

banyak kekurangan-kekurangan yang ditemui merupakan kekurangan bersama di dalam kaum 

ketika keduri adat batagak penghulu, jangan sampai orang lain tahu dengan keadaan tersebut 

dan harus ditutup rapi agar orang lain hanya melihat yang hal-hal yang baiknya sahaja.Ra 

 

Gambar 38:   Raban (penutup kandang) 
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BAB IV. 

TATA RUANG RUMAH GADANG. 

 

4.1. Konsep Tata Ruang Rumah Gadang. 

 

Tata ruang rumah gadang tidak dapat dipisahkan dengan  konstruksi lantai.  Pada rumah 

gadang Koto Piliang, lantai ditinggikan pada anjuang yang terdapat diujung kiri dan kanan 

rumah gadang dan pada rumah gadang tipe Bodi Caniago tidak memiliki bandua dan anjuang 

, keseluruhan lantai yang terdapat pada rumah gadang Bodi Caniago  datar.  Bahan material 

lantai adalah papan, namun juga ada lantai yang terbuat dari pelupuh (buluh yang diretak-

retak) tetapi tidak banyak yang yang memakai bahan pelupuh dibanding dengan lantai papan.  

Dalam pepatah dikatakan; lantai data baminyak dama, anjuang batingkek jo ukuran, alamat 

tagak jo aturan, dek panghulu saandiko, tagak sapamatang nan duduak sahamparan, Bodi 

Caniago adat dipakai.  Kok tibo di Koto Piliang sawah gadang basalasah, anjuang nan jadi 

kabasaran, tampek duduak bakeh basimpuah, babincang adat jo limbago, maetong luak jo 

lareh, manyambahkan mufakat nan saukua, lahia jo batin tak basisiah, lantai banamo 

hamparan adat, adat limbago tampaik diam (Lantai data berminyak pelita, anjuang 

bartingkat dengan ukuran, alamat tegak dengan aturan, oleh panghulu seandiko.  Tegak 

sepematang yang duduk sehamparan, Bodi Caniago adat dipakai.  Jika tiba di Koto Piliang 

sawah besar bartingkat-tingkat, anjuang yang jadi kebesaran, tempat duduk tempat 

bersimpuh, membincang adat dengan lembaga, menghitung luhak dengan laras, 

menyampaikan mufakat yang seukuran, lahir dengan batin tak berpisah, lantai banama 

hamparan adat, adat limbaga tempat diam).  Perbezaan antara lantai rumah gadang Koto 

Piliang dengan Bodi Caniago ini merupakan lambang dari kedua kelarasan.  Pada Koto 

Piliang sesuai dengan bentuk lantainya yang bartingkat-tingkat, melambangkan kedudukan 
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penghulunya yang bartingkat-tingkat. Penghulu yang dituakan di luhak dinamakan penghulu 

pucuak di luhak, penghulu yang dituakan di dalam nagari dinamakan penghulu pucuak di 

dalam nagari.  Penghulu yang dituakan di dalam suku dinamakan penghulu andiko, 

sedangkan penghulu yang hanya memimpin kaumnya sahaja disebut penghulu kaum. 

 

 

Gambar  39:  Tingkatan penghulu mengikut laras Koto Piliang 

 

Pada laras Bodi Caniago, kedudukan penghulu di dalam adat semuanya sama, tidak ada yang 

tinggi dan tidak ada yang rendah (tagak sepematang yang duduak sehamparan). Perbezaan 

kedudukan penghulu di kedua kelarasan ini merupakan ciri utama kedua kelarasan.  Pada 

upacara adat posisi duduk penghulu ini juga sangat berbeza sesuai dengan tata ruang rumah 

gadang mengikut masing masing kelarasan.  

Tata ruang rumah gadang Koto Piliang memiliki anjuang pada kedua ujungnya, badul 

yang ditinggikan dan lantai yang dibagi mengikut lanjar.  Rumah gadang Bodi caniago tidak 

memiliki anjuang, lantainya datar dan ruang rumah juga dibagi mengikut lanjar.  Pada 
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umumnya rumah gadang terdiri dari empat lanjar iaitu; lanjar bilik, lanjar belakang, lanjar 

tengah dan lanjar tepi.  Tiap-tiap lanjar mempunyai kegunaan tersendiri yang tidak boleh 

dirubah, terutama ketika dilakasanakan upacara adat. Tata ruang mengikut lanjar adalah 

sebagai berikut: 

 

 4.2.  Lanjar bilik    

 

 

Gambar 40:  letak Bilik (lanjar bilik) 

 

Lanjar paling belakang disebut lanjar bilik, karena terdiri dari deretan bilik-bilik untuk 

tempat tidur.  Bilik ini diperuntukan bagi orang tua, perempuan yang sudah menikah dan bagi 

anak-anak. Bilik ukurannya  lebih kurang 2,5x3 meter, ukuran ini tentu lebih kecil dari 

ukuran bilik sekarang.  Karena ukurannya kecil, bilik  hanya dapat memuat satu tempat tidur 

dan menyimpan pakaian.  Dalam pepatah dikatakan: Biliak dalam aluang sibunian, ambun 

puruak pegangan kunci, tanpaik basimpan basisegeh, tampaik tidua puti bakuruang, lalok 

malam sambia bamimpi rasian nan gaip manyarupoi, alamat manuju kasasaran, dilahia 

tampek katiduran, dibatin nan samo baukuran (Bilik dalam alung sibunian, embun puruk 
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pegangan kunci, tempat penyimpan dan berkemas, tempat tidur puteri berkurung, tidur 

malam sambil bermimpi,  mimpi ghaib menyerupai, alamat menuju kesasaran, di lahir tempat 

tidur, di batin yang sama berukuran). Maksud pepatah ini adalah bilik adalah tempat 

menyimpan berbagai benda berharga termasuk benda pusaka yang dimiliki kaum agar 

tersimpan dengan aman.  Bilik juga tempat tidur yang diperuntukkan untuk saudara- saudara 

perempuan mengikut alur garis keturunan ibu.  Dengan demikian bilik adalah lambang 

kedamaian dan ketenteraman, damai dan tenteram sebagai tempat menyimpan benda dan 

tenteram untuk tempat istirahat dan tidur. 

 

4.3.  Lanjar dalam 

 

Gambar 42 : Letak lanjar dalam (bandua) 

 

Lanjar yang terdapat di depan bilik dinamakan dengan lanjar dalam atau bandua tangah. 

Lanjar ini merupakan ruang khusus, tempat pemilik kamar menerima tamu. Lebar lanjar 

dalam sama dengan lebar bilik. Pada rumah gadang Koto Piliang lanjar dalam ditinggikan 

lebih kurang 20 sampai 30 cm dari lanjar yang didepannya atau lanjar tengah dan lanjar tepi 

(bandua tapi). Pada rumah gadang Bodi Caniago tidak ada bahagian lantai yang ditinggikan, 

namun fungsi lanjar dalam tetap sama. Selain itu lanjar dalam juga digunakan untuk 
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membezakan orang yang duduk sewaktu berlansung upacara adat di  rumah gadang. Dinding 

lanjar yang berbatasan dengan bilik pada upacara batagak penghulu dihiasi dengan tirai. 

Dalam pepatah dikatakan: Bandua tangah sabuah pulo, latak di muko labuah gajah, di depan 

biliak nan dalam, tampaik duduak dayu nan mulia, bakeh basimpuah andam sumandan, ipa 

jo besan nan di sangko.  Adat di tatiang timba baliak, duduak di ateh bandua tangah, buatan 

kato nan pilihan, bapakai langgo jo langgi (Bendul tengah selanjar pula, terletak di depan 

lebuh gajah, di depan bilik  dalam, tempat duduk tamu yang mulia, tempat bersimpuh andam 

sumandan, ipar dengan besan.  Adat di hidang timbal balik, duduk di atas bendul tengah, 

tutur kata yang  dipilih, memakai basa-basi).  Separti yang diuraikan dalam pepatah, bahwa 

pada lanjar ini (bandua) pemiliknya menerima kerabat terdekat, tempat berbasa basi dan 

tempat mereka saling mencurahkan isi hati dengan ipar besan.  Lantai lanjar yang lebih 

ditinggikan pada rumah gadang Koto Piliang, dari lanjar yang terdapat didepannya (lanjar 

tengah), merupakan salah satu ciri rumah gadang Koto Piliang.  Dalam pepatah dikatakan; 

Warih dek datuak Katumangguangan. Tinggi satingkek dari bandua tapi, bari batirai 

baguluang pulo, sunat paralu di dalamnyo, itulah tampaik dimuliakan (Waris dari datuk 

Ketemenggungan.  Tinggi setingkat dari bendul tepi, diberi bartirai bergulung pulo, sunat 

dengan wajib di dalamnya, itulah tempat yang dimuliakan). 

Pada jenis rumah gadang bodi Caniago semua lantai datar, namun fungsi lanjar dalam 

tetap sama dengan Koto Piliang, iaitu untuk menerima kerabat dekat.  Dalam pepatah 

dikatakan; Kok tibo di Bodi Caniago, langgam langgi di bandua tangah, namanyo sajo nan 

di sabuik, talukih di dalam raib, lantainyo datar bahamparan, duduk handai disinan juo 

(Kok tiba di Bodi Caniago, langgam langgi di bendul tengah, namanya sahaja yang di sebut, 

terlukis di dalam rahib, lantainya datar berhamparan, duduk kerabat di sana juga). 

Antara Koto Piliang dengan Bodi Caniago dua kelarasan yang mempunyai konsep 

yang berbeza dalam system kepemimpinan.  Perbezaan ini tercermin dalam rumah gadang 
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sebagai lambang dari masing-masing laras kepimpinan.  Namun perbezaan bukanlah hal 

yang dipertentangkan. Jika ada saling salah faham diantara mereka harus diselesaikan dengan 

baik, sesuai dengan kata pepatah; adat nan sama kewi, kusuik pantang indak tasalasaikan, 

tuah tibo di nan sakato, cilako kato  basilang, itulah adat nan duo salanggaro, pertamu nan 

nampak di mato, kaduo nan taraso di hati, bandua tangah mainan baso jo basi.  Alua patuik 

tagak di tangah, ereang jo gendeang mainan baso, manti piawai mainan lidah, tikam 

manikam parundiangan, sauik manyauik panitahan, disinan bana basuo, santoso alam 

Minangkabau (adat yang sama kewi, kusut pantang tak terselesaikan, tuah tiba di yang 

sekata, celaka kata bersilang, itulah adat yang dua sejajar, pertama yang tampak dimata, 

kedua yang tarasa di hati, bendul tengah tempat berbasa basi.  Alur patut tegak di tengah, 

hereng gendeang14 mainan bahasa. Manti piawai mainan lidah, tikam menikam perundingan, 

sahut menyahut  penitahan, di sana kebenaran  bertemu, santosa alam Minangkabau).  Antara 

kelarasan Koto Piliang dengan kelaraasan Bodi Caniago dua kelarasan yang dilambangkan 

dengan dua jenis rumah gadang, fungsi bandua sama-sama untuk menerima kerabat terdekat.  

Dengan demikian disimpulkan bahwa bendul tengah adalah lambang kekerabatan dan 

kerukunan. Tempat para pemilik kamar menerima ipar dengan besannya yang terdekat dan 

mereka saling bertukar berita dan saling beramah tamah. 

 

4.4.  Lanjar tengah 

                                                           
14 Hereng dengan gendeng adalah kata-kata berkias atau saling dilemparkan oleh sesorang atau beberapa 

orang kepada lawan bicaranya atau kata-kata berkias (metafora) 
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Gambar  43:  Letak lebuh gajah. 

 

Lanjar yang ketiga adalah lanjar tengah, yang kadang-kadang disebut juga dengan labuah 

gajah. Dikatakan lebuh gajah karena lanjar ini merupakan lanjar yang besar dan panjang 

tanpa sekat-sekat atau tiang pembatas.  Lanjar ini berfungsi sebagai tempat menanti tamu dari 

masing-masing  kamar, disamping itu sebagai tempat makan dan minum penghuni kamar, 

dalam pepatah dikatakan: labuah gajah ruang nan lapang, ruang tangah ruang batuah, 

tampaik si Kambang duduak basimpuah, bakeh sijanang main pantun, tahunjam lutuik nan 

duo, tatiang manatiang jamba gadang, tampek juaro main lidah, manti piawai sambah 

manyambah, bakeh pituan basa-basa, adok ka pangulu pucuak bulek, nan duduak barapak di 

ruang tapi, manyampaikan kato nan sapatah (Lebuh gajah ruang yang lapang,  ruang tengah 

ruang bertuah, tempat si kambang15 duduk basimpuh, tempat si  janang16 main pantun, 

terhunjam lutut yang dua, tating menating juadah besar, tempat juaro17 main lidah, manti 

piawai sambah manyambah, tempat berpitua orang tua-tua, bagi penghulu pucuk bulat, yang 

duduk berapak di ruang tapi, menyampaikan kata yang sepatah). 

                                                           
15 Si kambang adalah sebutan untuk para gadis 
16 Janang adalah sebutan untuk para anak muda lelaki.  
17 Juaro adalah sebutan untuk orang pintar atau orang terampil. 
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Pada kehidupan sehari hari lebuh gajah dipakai untuk keluarga seisi rumah duduk 

bercengkerama dan bersenda gurau.  Lebuh gajah juga tempat orang tua-tua atau yang 

dituakan memberi petua, menanamkan nilai-nilai kepada yang yang lebih muda.  Lebih gajah 

adalah lambang pendidikan, disinilah tempat menanamkan nilai-nilai tradisi dan tempat yang 

tua memberi petua pada yang lebih muda.  Juga tempat penghulu memerintah kepada anak 

kemanakannya, separti dalam pepatah; bakeh manarimo titah malimpah, jamba baririk di 

ruang tapi, jamba gadang di labuah gajah. Ujuang jo pangka anta ka anjuang, panjang 

salajang kudo balari, leba sapakaiak budak mahimbau, tinggi sakuat kuaran tabang, di ateh 

maraok tabia langik-langik, balapih jo tirai bakolom, baapik jo tirai balidah, tando alamat 

duduak baradat, adat nan kewi badiri nyato, syarak nan lazim bajalan sandiri. luruih nan 

panjang latak di tangah, tampuak tangkai rang namokan, tampaik pangulu buliah bana, alua 

jo patuik tampaik badiri. labuah gajah jajahan duduak limpahan bandua ditapi, sambuangan 

bandua di tangah, himpunan nan indak dapek tingga, itu gunonyo silabuah gajah, warih 

bajawek dari nan tuo, tutua nan samo kito danga. (tempat menerima titah melimpah, juadah 

bersusun di ruang tepi, juadah besar di lebuh gajah. Ujung dengan pangkal antar ke ujung, 

panjang seloncatan kuda berlari, lebar sepekik anak menghimbau, tinggi sekuat kuaran 

terbang, di atas terbentang tabir langit-langit, berjalin dengan tirai berkolom, diapit dengan 

tirai berlidah tanda alamat duduk beradat, adat yang kewi berdiri nyata, syarak yang lazim 

berjalan sendirinya. larus nan panjang latak di tangah, tampuk tangkai orang namakan, 

tempat penghulu dapat kebenaran, alur dengan patut tempat berdiri. lebuh gajah tempat 

duduk limpahan bendul tepi, sambuangan bendul di tangah, himpunan yang tidak dapat 

tinggal, itu gunanya silebuh gajah, waris dari yang tua, tutur yang sama kita dengar).  

Pada upacara adat lebuh gajah tempat duduk kerabat dan sepangka dan lebuh gajah 

merupakan tempat yang paling sibuk dan ramai karena juga berfungsi sebagai tempat laluan 

orang ke lanjar yang lain, tempat laluan juadah dan tempat menghidang. Namun jika upacara 
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adat tersebut upacara besar, separti upacara batagak penghulu jelas tamu yang hadir 

jumlahnya banyak, dan tidak cukup tempat pada bendul tepi, penghulu yang muda-muda atau 

statusnya lebih muda dalam adat, duduk pada lanjar ini (lebuh gajah).  Dalam upacara 

batagak penghulu di atas lebuh gajah dipasangkan tirai langit-langit yang dihiasi dengan 

sulaman benang emas dan manik-manik sebagai lambang baralek gadang (di atas ditutup 

tabir langit langit, berjalin dengan tirai berkolom, diapit dengan tirai berlidah tanda alamat 

duduk beradat). 

 

4.5.  Lanjar tepi  

 

Gambar  44:  Letak bandua tapi 

 

Lanja tapi atau lanjar tepi disebut juga dengan balai atau bandua tapi, yaitu lanjar yang 

terletak di bahagian paling depan dari tata ruang rumah gadang yang berbatas dengan 

dinding, jendela dan pintu depan jika rumah tersebut memiliki pintu depan. Pada bahagian ini 

ditempatkan tamu yang terhormat.  Tempat ini juga dipergunakan sebagai tempat tamu lelaki 

dalam upacara-upacara adat dan upacara jamuan makan. Pada upacara batagak penghulu, 

lanjar tepi diperuntukan untuk para penghulu.  Dalam pepatah dikatakan; Bandua tapi 

bandua nan sati, bakeh pangulu  duduak badepan, makan sahajamba jo sisampiang, 
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manyambuik kato kabanaran, manyambah nan saukuran, kebulatan luhak jo lareh. (Bendul 

tepi bendul yang sakti, tempat panghulu duduk berdepan, makan sejamba sesama pakaian 

bersamping, menyambut kata kebenaran, menyambah yang seukuran, kebulatan luhak 

dengan laras).  Bandua tapi lambang beradat atau lambang berbudaya.  Badua tapi pada 

upacara adat diperuntukan untuk para penghulu. Pada upacara batagak penghulu, sambah 

menyambah lebih banyak dilakukan oleh para penghulu yang duduk di bendul tepi dan 

pepatah di atas jelas menyaratkan bahwa peranan bandua tapi pada upacara adat mepunyai 

peran yang penting (makan sejamba sesama bersisamping), memakai samping jelas 

menyiratkan upacara adat kebesaran.  

Pada upacara batagak penghulu, bandua tapi dihiasi dengan tabir bersulam benang 

emas yang memberi kesan semarak, separti yang diuraikan dalam pepatah; Sapanjang 

bandua nan tun, di bawah pangadan pintu tapi, sahajaja jo paran tapi, di ateh kapalo pintu. 

Tagantuang tirai baragam pulo, lidah biludu adun tumadu, bajambua maniak bakarang. 

basalo jo intan podi. tabuanyo ameh parade, buatan Guguak Tabek Surojo, balingka jo 

banang ameh, jahitan Nareh Pakandangan, di sulam Sianok Koto Gadang, susunan sandi 

Limo Puluah (Sepanjang bendul tepi, di atas kerangka pintu tepi, sejajar dengan paran tepi, di 

atas kepala pintu. Tergantung tirai beragam pula, lidah-lidah dari baldu adun tumadun18, 

berjambul manik berkarang. bersulam  intan dengan berlian. Ditaburi emes perada, buatan 

Guguk Tabet Sarojo, berlingkar dengan benang emas, jahitan Nareh Pakandangan, di sulam 

Sianok Koto Gadang, susunan sandi Limo Puluah Koto).  

 

5.6.    Anjuang 

                                                           
18 Adun tumadun adalah  istilah untuk menyatakan sesuatu yang meriah atau semarak. 
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Gambar  45:  Letak anjuang 

 

Anjuang hanya terdapat pada jenis rumah gadang Koto Piliang yang terdapat pada pangkal 

dan ujung rumah gadang (Baanjuang pangka jo ujuang) dan lantai pada anjuang lebih 

ditinggikan dari lantai yang lain. Anjuang ini dipakai untuk orang-orang yang ditinggikan 

dalam adat pada laras Koto Piliang, antara lain untuk tempat pengulu tartinggi yang disebut 

penghulu pucuk.  Ruang ini juga dipakai sebagai tempat pelamin ketika berlansung upacara 

adat kebesaran dan upacara perkawinan adat.  Dalam pepatah diuraikan mengenai anjuang 

sebagai berikut; Ba anjuang pangka jo ujuang, nak tinggi kiri jo kanan, satantangan labuah 

gajah, tampek rajo basa-basa, tampek puti sunduik basunduik, tamu gadang dayo mulia, 

tampek panubatan rajo-rajo, tampek hukum mintak babandiang, tampek mamanggia arwah-

arwah (Beranjuang pangkal dengan ujung, supaya tinggi kiri dengan kanan, sejajar labuh 

gajah, tempat raja besar-besar, tempat puteri turun temurun, tamu terhormat dan yang mulia, 

tempat penabalan raja-raja, tempat hukum minta berbanding). 

Anjuang adalah lambang kelarasan Koto Piliang dan dari pepatah di atas jelas 

pencerminan laras Koto Pilang yang mengamalkan adat raja-raja.  Ajung tempat raja-raja  

dan tempat penubatan raja-raja. Karena di luhak Nan Tigo tidak ada lagi raja, anjuang di 

dalam upacara adat pakai untuk tempat duduk penghulu pucuk dan orang yang dianggap 
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statusnya tinggi di dalam adat.  Anjuang dalam upacara batagak penghulu dipakai untuk 

menabalkan penghulu baru.  

Selain untuk upacara adat anjuang digunakan untuk tempat ritual, yang berhubungan 

dengan kepercayaan dan alam ghaib.  Pada upacara baralek gadang anjuang dihiasi dengan 

pelamin.  Dalam pepatah dikatakan; Tampaik mamanggia arwah-arwah, tampek 

mamanggang kumayan putiah, di dalam mundam parasapan, sana jihin sapo manyapo, 

bakeh aruah lalu linteh. Tingkok sabuah tak badaun, siang malam mananti garak. Ulua anta 

batin makrifaik, baitu tuahnyo anjuang. Balampih kulambu kasuik rumin, silang 

basingguang kain jalin, kasha kasumbo jelo bajelo, girang mangirap intan jo podi, antah 

dilua antah di dalam, salo manyalo maniak bakarang, antah di ateh antah di bawah, kasua 

pandak mambalintang, kasua panjang hamparan duduak, di depan banta sarugo, di bawah 

tirai langik-langik, angkin lidah balembaian (Tempat memanggil arwah-arwah, tempat 

membakar kemenyan putih, di dalam mundam perasapan, di sana jin sapa menyapa, tempat 

arwah lalu lintas. Tingkap19 sebuah tak berdaun, siang malam menanti gerak.  Ulur antar 

batin makrifat, begitu tuahnya anjuang.  Berlapis kelambu sutera halus, silang bersilang kain 

berjalin, kain putih dan merah kesumba sela menyela, berkilauan intan dengan podi, entah di 

luar entah di dalam, sela menyela manik berkarang, entah di atas entah di bawah, tilam 

pandak membelintang, tilam panjang hamparan duduk, di depan bantal sorga, di bawah tirai 

langit-langit, angkin lidah berlambaian).  Pada upacara baralek gadang batagak penghulu 

anjuang dihias dengan pelamin yang terbuat dari kain sutera yang dihiasi sulaman benang 

emas dan lekapan manik-manik dan batu permata, hal ini melambangkan kebesaran adat raja-

raja. Di depan pelaminan dibentangkan kasur yang dilapisi dengan tikar permadani, disinilah 

tempat menabalkan penghulu baru bagi laras Koto Piliang 

                                                           
19 Tingkap atau jendela yang ada pada anjuang tidak memiliki daun pintu, fungsinya hanya untuk udara 

keluar masuk dan untuk keperluan ritual. 
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4.7.   Dapur. 

 

Gambar 46:   Dapur yang terletak di belakang rumah gadang. 

 

Dapur adalah bahagian yang penting bagi sebuah rumah gadang, karena pada dapur tempat 

memasak makanan yang akan dimakan oleh semua anggota keluarga  dan tetamu yang datang.  

Letak dapur beragam, ada yang letaknya di bahagian belakang dan ada yang letaknya di 

bahagian sebelah kiri dari bangunan.  Letak dapur ini sangat tergantung pada sitem adat yang 

berlaku dan pengaruh adat selingkungan nagari. Pada rumah gadang yang terdapat di daerah 

Batagak, Batu Palano, Padang Lawah, Sariak dan Sungai Puar di luhak Agam, dapur terletak 

pada bahagian belakang rumah gadang dan tangga dapur satu dengan tangga untuk naik dan 

turun dari rumah gadang.  Tangga yang menyatu dengan rumah ini sebagai lambang 

kewaspadaan seorang penghulu atau mamak terhadap tanggung jawabnya kepada anak 

kemanakan.  Dengan dipersatukan tangga ke rumah dengan tangga ke dapur seorang mamak 

atau ninik mamak yang akan naik ke rumah gadang dapat melihat keadaan anak kemanakannya 

yang ada di dalam rumah gadang.  Dapur adalah tempat memasak dan mengolah makanan 
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seari-ari yang mencerminkan keadaan sosial ekonomi pemiliknya.  Maka sebelum mamak naik 

ke rumah matanya akan melihat dapur terlebih dahulu, tanpa bertanya dia sudah dapat melihat 

keadaan anak kemanakannya, apakah ada beras dan lauk-pauk yang akan dimasak atau tidak.  

Secara arif seorang mamak tidak perlu bertanya kepada kemanakan atau saudara 

perempuannya melainkan dengan melihat sekilas dia sudah dapat membayangkan tentang 

ekonomi anak kemanakannya.  Disinilah letak kearifan dan kebijaksanaan seorang penghulu 

atau mamak, dengan ketiadaan anak kemanakannya, dia harus tanggap dan membantu 

keuangan atau apa yang diperlukan untuk mencukupi hidup mereka.  Pada upacara adat 

batagak penghulu dapur adalah tempat yang paling sibuk, disinilah ipar besan, anak pisang dan 

kerabat memasak makanan untuk dihiadangkan pada semua tamu dalam upacara.  

 

 

Gambar 47: Denah penempatan tamu ketika berlansung upacara batagak penghulu pada rumah 

gadang Koto Piliang, (A)Penghulu pucuak, (B) Penghulu andiko, (C) Penghulu 

kaum, alim ulama, cerdik pandai serta (A) Urang sumando dan anak pisang. 
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Gambar  48: Denah penempatan tamu ketika berlansung upacara batagak penghulu pada rumah 

gadang Bodi Caniago, (A) Ninik mamak (penghulu atau orang yang dituakan 

didalam adat), (B) Penghulu, alim ulama dan cerdik pandai, (C) Urang sumando 

dan anak pisang 

 

 

 

 

 

Gambar  49:  Sususunan duduk para tamu dalam upacara batagak -penghulu 
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BAB V. 

 PENATAAN HALAMAN RUMAH GADANG 

 

5.1.   Halaman. 

Halaman dan rangkiang bahagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rumah gadang, karena 

ianya merupakan satu kesatuan dengan rumah gadang. Di halaman terletak beberapa sarana 

yang berkaitan dengan rumah dan kehidupan sosial orang-orang yang tinggal di rumah gadang, 

diantaranya; pekarangan, lumbung, lesung dan kolam ikan. 

Sekeliling pekarangan halaman dipagar dengan tanaman hidup yang terdiri dari 

berbagai tanaman puding, diantaranya: puding emas dan puding perak.  Warna daun puding 

ini berbintik bintik kuning, merah dan hijau, bentuknya sangat artistik sekali.  Tanaman puding 

tumbuhnya sangat mudah, namun tidak dibiarkan tumbuh semaunya tanpa dirawat dan 

dipangkas, kalau tidak dirawat tanaman ini tidak akan menambah keindahan. Selain bentuknya 

yang indah tumbuhan puding juga termasuk tumbuhan ubat.   

Pagar hidup yang ditanam sekeliling halaman lambang kehidupan, kesejahteraan dan 

kemakmuran, yang memberi makna bahwa penghuninya sedangkan bentuk daun dan warnanya 

yang indah adalah lambang keindahan yang menggambarkan cita rasa pemiliknya.  Dalam 

pepatah dikatakan; Pudiang perak paga di lua, pudiang ameh paga di dalam, pudiang hitam 

salo manyalo (Puding perak pagar di luar, puding emas pagar di dalam, puding hitam sela 

menyela).  Di halaman juga ditanam berbagai bunga-bungan untuk menambah semarak dan 

keindahan lingkungan; Di balakang cimpago langgo, dimuko dalimo angso, bungo kanango 

manjurai kuniang, bungo malua bamunggu-munggu, bungo mawar salo manyalo, pinang 

sabatang manjuluak anjuang. sugi-sugi nan duo ropo, tumbuah manyalo pudiang perak, 

Kamuniang suduik nan ampek, rimbun nan bagai bulan panuah (Di belakang cempaka lingga, 

di depan dalima angsa, bunga kenanga menjurai kuning, bunga melur bermanggu-manggu, 
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bunga mawar sela menyela, pinang sebatang menjangkau anjuang, sugi-sugi yang  dua rupa, 

tumbuh menyela puding perak, kemuning di empat sudut, rimbun yang bagai bulan penuh). 

Pepatah ini jelas menyiratkan kalau berbagai tumbuh-tumbuhan dan bunga-bungaan 

menambah keindahan lingkungan rumah gadang, yang melambangkan estetika. 

5.2.   Rangkiang.  

Rangkiang adalah tempat penyimpan dari berbagai hasil pertanian terutama padi sebagai 

makanan utama. Rangkiang terletak didepan rumah gadang, jumlahnya beragam sesuai dengan 

yang diperlukan oleh pemiliknya. Rangkian dibuat berjejer di halaman, penataan yang 

sedemikian menjadi susunan yang harmonis dengan rumah gadang. Jumlah rangkian 

disesuaikan dengan hasil pertanian dan kekayaan  yang mereka miliki. Rangkiang adalah 

lambang kemakmuran dan pengaturan harta benda. Semakin banyak hasil panen padi mereka, 

berkemungkinan semakin bertambah jumlah rangkiang.  

Padi disimpan dalam rangkaing sesuai dengan keperluannya, ada rangkiang yang 

padinya untuk dimakan sendiri, ada rangkiang yang padinya untuk dimakan oleh kerabat, untuk 

upacara adat, untuk kenduri, untuk zakat dan sedekah, separti dalam pepatah:  Rangkiang tigo 

sahajaja, kapuak gadang salo manyalo, kapuak kaciak salek manyalek, di tapi sitinjau lauik, 

panagua dagang kamalaman, di tangah sibayau-bayau, lumbuang makanan patang pagi, di 

pangka sitangka lapa, tampek nan miskin salang tenggang, panangka lapa dalam kampuang, 

kutiko musim gantuang tunggu  (Rangkiang tiga sejajar, kapuk besar sela menyela, kapuk kecil 

selip menyelip, di tepi si tinjau laut, peninjau pincalang masuk, penegur dagang ke malaman, 

di tengah si bayau-bayau, lumbung makanan petang-pagi, di pangkal si tangkal lapar, tempat 

si miskin selang-tenggang, penangkal lapar dalam kampung, ketika musim gantung tiba). 

Masing-masing rangkian memiliki fungsi sendiri-sendiri, diantaranya; rangkiang si 

tinjau lauik digunakan untuk keperluang adat dan upacara adat, rangkiang si bayau-bayau 

untuk keperluan seari ari dan rangkiang si tangka lapa, digunakan untuk kegiatan sosial separti 
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zakat dan sedekah. Suatu kesimpulan yang dapat diambil adalah, masyarakat tradisional 

Minangkabau telah mengenal teknik pengurusan dalam membelanjakan harta benda yang 

mereka miliki dan sudah memikirkan kehidupan sosial dan tenggang rasa dalam kehidupan 

bermasyarakat. Mereka hidup bergotong royong, disamping untuk keperluan sendiri mereka 

memikirkan juga tetangga kiri kanan disaat kehidupan susah, si kaya akan memberikan atau 

meminjamkan sebahagian harta yang dimiliki kepada yang tidak punya (tempat si miskin 

salang-tenggang, penangkal lapar dalam kampung, ketika musim tanggung tiba). Kehidupan 

saling tolong menolong  merupakan ciri dari kehidupan sosial masyarakat tradisional. 

 

Gambar  50:   Rangkian rumah gadang Puti Bungsu Bukittinggi 

5.3.   Lesung  

 

 Di halaman juga terdapat lesung yang berfungsi untuk menumbuk padi (lasung batu balariak, 

alu limpato dibulekkan). Walaupun pekerjaan ini cukup berat namun menjemur dan 

menumbuk padi dianggap pekerjaan mulia.  Padi adalah lambang kesuburan, maknanya orang 

yang memiliki padi dianggap orang yang berada.  Dalam pepatah dikatakan; Lasuang batu 

lasuang nan gadang, lasuang bapahek batakuak kayu, ditabang kayu sabatang, pangisa padi 
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dalam lasuang, pangisiak atah di batu, lamak bunyinyo gisia bagisia, antak-antam kayu jo 

lasuang, duo tigo alu mahantam, ampek limo alu nan masuak. Bunyinyo ganto gerak-gerai, 

banamo alu baganto, ganto tapahek dipucuaknyo, bunyi nan hilang-hilang timbua. Lamak  

bunyi alu baganto, ari patang mato ari turun, disandakan alu baganto, di dahan limau babuah 

manih, buliah dipakai maso kutiko, bilo paralu ditanpaiknyo, baitulah tatah barih adat warih 

nan tidak kunjuang lupo (Lesung batu lasung yang besar, lesung dipahat bertekuk kayu, 

ditebang kayu sebatang, penumbuk padi dalam lesung, pengisik atah di batu, enak bunyinya 

geser bergeser, hantak-antam kayu dengan lesung, dua tiga alu menghantam, empat lima alu 

yang masuk. Bunyinya genta gerak-gerai, bernama alu bergenta, genta terpahat di pucuknya, 

bunyi yang hilang-hilang timbul. Enak bunyi alu bergenta, hari petang mata hari turun, 

disandarkan alu bergenta, di dahan limau berbuah manis, boleh dipakai seketika, bila perlu 

ditempatnya, begitulah tatah baris adat waris yang tidak kunjung lupa).  

Lesung adalah lambang kemakmuran, orang yang memiliki lesung jelas memiliki padi 

yang banyak dan sawah yang luas, hal ini jelas sebagai pencerminan pemiliknya orang yang 

berkecukupan. Dalam upacara batagak penghulu lesung adalah bahadian yang sangat banyak 

dipergunakan sebelum mempersiapkan makanan dan juadah lainnya.  Disinilah gotong royong 

dan kerjasana antara kaum yang melaksanakan upacara batagak penghulu dengan para ipar dan 

besan menumbuh padi menjadi beras dan beras menjadi tepung yang dipergunakan untuk 

upacara batagak penghulu.  

 



 

88 

 

 

Gambar 51: Ilustrasi patung dua orang perempuan menumbuk padi di lessung, terdapat pada 

rumah gadang Puti Bungsu Bulkittinggi. 

 

5.4.  Kolam ikan. 

Di halaman sebahagian  rumah gadang, juga ada yang memiliki kolam ikan. Ikannya untuk 

santapan keluarga apabila diperlukan, dalam pepatah dikatakan; Aianyo janiah bak mato 

kuciang, cando gariangnyo jinak-jinak, sananlah puyu baradai ameh (Airnya jernih separti 

mata kucing, canda garingnya jinak-jinak, disanalah puyu baradai emas). Air adalah lambang 

kesuburan dan ikan lambang makmuran. Maknanya, air dapat memberi kehidupan pada 

berbagai mahluk hidup termasuk manusia sebagai orang yang mengelola air, tanpa air semua 

akan menjadi kering dan gersang. Air dan ikan keduanya memberi  kehidupan dan 

kesejahteraan bagi manusia. Selain kolam ikan dapat dimanfaatkan hasilnya, kolam ikan juga 

dapat memberi keindahan dan kesejukan bagi penghuninya. 
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Gambar 52: Sketsa sebuah rumah gadang tipe Koto piliang, A. Rumah gadang, B.Rangkiang 

sitinjau lauik, C.  Rangkiang sibayau-bayau, D Rangkiang si tangka lapa, E. 

Rangkiang (kapuak gadang), F. Rangkiang (kapuak ketek) G.  Lesung tempat 

memumbuk padi. H. Taman, limau manis, sandaran alu. I. Pohon kemuning, J. Kolam 

ikan. K. Tepian tempat mandi. L. Kebun bunga, M. Jalan masuk, N. Jalan besar, O. 

Pagar luar  (puding perak), P. Pagar dalam (puding emas), Q. Jalan kecil ke tepian 

mandi. 
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Gambar 53:  Rumah gadang Koto Piliang , di perkampungan Minangkabau Padang Panjang. 

 

 

 
 

 

Gambar 54: Rumah gadang tua Bodi Caniago, terlihat sebahagian dindingrnya dari anyaman 

buluh (sasak), bentuk separti ini sudah langka dan banyak yang punah. Sumber: 

Humas pejabat Gabernor Sumatera Barat. 
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Gambar 55:  Pejabat pemerintah (musium Aditiawarman Sumatera Barat), reka rumah  gadang 

tipe Koto Pilian yangsudah dimodifikasi. Dinding bangunan dari bahan material 

kayu yang berukir dan sebahagian dari bangunan sudah memakai bahan material 

semen.  

 

Gambar 56:  Kantor Gubernur Sumatera Barat berbentuk 

tipe rumah gadang Koto Piliang 
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BAB VI. 

UKIRAN RUMAH GADANG 

 

6.1. Ukiran Rumah Gadang. 

 

Rumah gadang biasanya diindahkan lagi  dindingnya dengan ukiran gaya Minangkabau. 

Hampir semua corak  berbentuk flora dan geometris atau flora  yang disusun secara geometris.  

Wujud makhluk bernyawa hampir dapat dikatakan tidak terdapat dalam corak tersebut, akan 

tetapi  tajuknya banyak memakai nama mahluk bernyawa.  Corak-corak yang bertajuk fauna, 

diantaranya; bada mudiak (ikan bilis mudik), tantadu baririk (ulat berbaris), tantadu maisok 

bungo (ulat menghisap bunga) dan tupai bagaluik (tupai bergelut), semua corak ini hanya 

berbentuk garis, bentuk geometris dan lengkung-lengkungan dan divariasi dengan corak flora.  

Ukiran pada umumnya terdapat pada dinding dan papan panel sebelah luar. Pada 

bahagian dalam tidak diukir, kalaupun diukir hanya di beberapa tempat tertentu sahaja, separti 

pada pintu dan jendela beserta ventilasinya.  Rumah gadang dalam pepatah dikatakan sebagai 

berikut:  Rumah gadang basandi batu, atok ijuk dinding baukia, bagai bintang berkilau, tiang 

gaharu lantai cendana, terali gadiang dilarik, bubungan burak ka tabang, paran gambaran 

ula ngiang, bamacam macam ukiran  Cino, batatah jo aia ameh, salo mayalo jo aia perak, 

tuturan karo bajuntai, anjuang batingkek ba alun-alun, tampek paranginan puti disitu, 

lumbuang bajaja di halaman, rangkiang tujuah babarih, sabuah sibayau-bayau, untuak 

panolong dagang nan lalu, sabuah sitijau lauik, untuk panolong korong jo kampuang, 

lumbuang nan banyak untuak makan anak kamanakan (Rumah gadang bersendi batu, atap ijuk 

dinding berukir, bagai bintang berkilau, tiang gaharu lantai cendana, terali gading dilarik, 

bubungan burak akan terbang, paran bergambar ular ngiang, bermacam-macam ukiran China, 

bertatah dengan air emas, sela menyela dengan air perak, tuturan kera berjuntai.  Anjung 

bartingkat beralun-alun, tempat peranginan puteri disitu, lumbung berjajar di halaman, 

rangkiang tujuh berbaris, sebuah si bayau-bayau, untuk penolong dagang yang lalu, sebuah si 

tinjau laut, untuk penolong kampuang halaman,  lumbung yang banyak untuk makan anak 

kemanakan) 

 

Pepatah di atas menggambarkan keindahan rumah gadang beserta funginya.  Dalam 

pepatah juga ditemui bahan-bahan material yang dipakai, separti; batu, ijuk, gaharu dan 

cendana.  Beberapa kalimat dan kata-kata hanya merupakan metafora separti gading dilarik, 
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ular nyiang, burak katabang, yang semuanya mengiaskan tentang keindahan rumah gadang. 

Corak ukir tersebar pada dinding tepi, dinding ari, pereng, papan banyak, singok, pintu dan 

jendela.  Corak terdapat pada bidang persegi empat, segi tiga dan segi tak beraturan. Pola dasar  

geometis dikembangkan menjadi bentuk tumbuh-tumbuhan yang diperkaya dengan bentuk 

salur-salur, tangkai, daun, bunga dan buah.  

Untuk mendapatkan ukiran yang baik komposisi dan bentuknya diperlukan seorang 

tukang ukir yang tahu unsur-unsur seni tradisi atau yang memiliki jiwa seni dan rasa estetika.  

Seorang tukang ukir juga perlu mengetahui berbagai hal lainnya dalam hal ukir-mengukir dan 

harus mengetahui falsafah yang dikandung dalam suatu ragam ukir, pengetahuan bahan, 

pengetahuan alat dan keterampilan memakai alat-alat serta teknik pengelesaian dari sebuah 

ukiran. Bahan yang dipakai untuk ukiran juga menentukan  hasil akhir dari suatu ukiran.  

Kayu dipakai untuk ukiran rumah gadang ialah kayu surian20 (tona meliacea). Kayu 

jenis kayu ini amat kuat, tahan lama dan mempunyai serat yang halus, berwarna coklat 

kemerah-merahan.  Kayu ini  ditemui di Sumatera Barat, dengan demikian mudah untuk 

didapat.  Umur kayu juga menentukan keras dan kuatnya kayu, untuk bahan ukiran dipakai 

kayu surian yang berumur 25 tahun ke atas.  Selain kayu surian dipakai juga jenis-jenis kayu 

yang lain jika pada waktu-waktu tertentu kayu surian sulit ditemukan. Kayu-kayu jenis lain 

yang dipakai diantaranya, meranti (shorea dipterocarpaceae), sungkai (poronemacanescens 

verbenaceae), kayu andalas (shorea dipterocorpaceae) dan kayu mahoni (swietenia mahogani 

meliaceae).  

Langkah-langkah membuat ukiran sebagai berikut; 1). Membuat corak ukir dalam 

bentuk gambar , 2). Memindahkan corak ukir ke atas kayu yang akan diukir, pemindahan ini 

adakalanya secara lansung, diciplak atau disablon, 3). Membuat dasar dari corak ukir, 

membersihkan ruang diantara motif-matif dengan menggunakan alat pahat, 4). Membentuk 

ukiran  sesuai  gambar dengan pahat ukir, 5). Penyelesaian, menghaluskan ukiran dengan 

pahat, amplas dan memberi warna. 

Teknik mengukir ada beberapa macam, antara lain: pertama pahatan dasar ukirannya 

tidak dibuang, ukiran ini sejenis relif dangkal, umumnya penonjolan ukiran ini dengan teknik 

pengecatan yang dipergunakan untuk menghias bidang yang tinggi atau yang jauh letaknya, 

separti pada pereng.  Ke dua dibuang dasarnya. yang tinggal hanya corak-corak ukir 

maksudnya supaya  corak ukiran lebih tampak.  Ketiga dasar ukiran ditembus (dilobangi) 

                                                           
20 Masyarakat Minangkabau sangat menggemari kayu surian untuk bahan material rumah gadang dan 

benda-benda lain yang terbuat dari kayu, hal ini dikarenakan surian banyak tumbuh di kawasan Sumatera dan 

mudah untuk didapat. 
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sehingga terlihat separti kerawang, corak ukir separti ini pada rumah gadang sering dijumpai 

pada fentilasi.  Jenis-jenis teknik ukir ini dipakai pada corak ukiran rumah gadang. 

 

6.2. Nama Ukiran Rumah Gadang dan Tata Letaknya di Rumah Gadang. 

 

Tabel 1  Nama-Nama Corak Ukiran  Minangkabau 

 

 

       No 

 

Flora 

 

Fauna 

 

Benda  lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

- Aka badaun 

- Aka bapilin 

- Aka barayun 

- Aka Cino 

- Aka duo gagang 

- Aka tajulai 

- Aka sagagang 

- Buah pinang 

- Bungo cangkeh 

- Buah kaladi 

 

- Bungo duo tangkai 

- Bungo labu 

- Bungo panco matoari 

- Bungo pitulo 

- Bungo salemo 

- Bungo lado 

- Bungo mangarang  

buah 

- Bungo mantimun 

- Bungo taratai 

- Daun bodi 

- Daun kacang Goreng 

- Daun puluik-puluik 

 

- Alang babega 

- Bada mudiak 

- Barabah mandi 

- Gajah badoronbg 

- Harimau dlm    

parangkok 

- Itiak pulang patang 

- Kalalawa bagayuik 

 

- Kijang balari 

 

- Kuciang lalok 

- Kudo manyipak 

- Kunang-kunang 

- Limpapeh 

- Labah mangirok 

- Lokan-lokan 

- Paruah anggang 

- Ramo-ramo 

- Ruso balari 

- Siku kalalawa 

- Sikumbang janti 

- Sipadeh manyasok 

bungo 

 

- Ampiang taserak 

- Carano kanso 

- Dama tirih 

- Tangguak lamah 

- Jarek takaka 

- Kaluak laka 

- Kambang  

  sitinjau lauik 

- Kambang papo 

 sikumbang 

 

- Lapiah ampek 

- Maniak jarang 

- Pesong aia buiah 

- Puti ambun suri 

- Rajo saari 

- Saik galamai 

- Sahajamba makan 

- Saok kapuran 

- Sanggan uran 

pasaka 

- Siganjo lalai 

- Sikambang manih 

- Sitinjau lauik 
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- Daun sakek 

- Daun satangkai 

- Daun siriah 

- Kalayau 

- Kambang perak. 

- Kaluak paku 

- Kapeh kambang 

- Lapiah jarami 

- Lumuik hanyuik 

- Pisang sasikek 

- Picuak rabuang 

- Rantiang tasalek 

-Salimpat 

-Siriah sagagang 

Tampuak manggih 

- Takuak kudo manyipak 

- Tantadu bararak 

- Tantadu manyasok 

bungo 

- Tupai managun 

- Ula gerang 

- Singo mandongkak 

 

 

 

- Tanguak lamah 

- Tirai-tirai 

- Tirai ampek 

angkek 

 

- Jambua cawek  

  rang   pitalah 

 

 

 

 

 

Tabel 2 . Pemakaian Reka Ukiran Pada Bhg Rumah Gadang 

 

 

 Bahagia Rumah Gadang 

 

Bentuk  dan bahagian 

   

Reka Ukiran 

 

 

-Atap bangunan 

 

 

- Papan banyak 

 

 

 

-Papan sakapiang (panin  

bendul) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Berbentuk lancip 

runcing(gonjong) 

 

-Dinding papan vartikal,  

sejajar dengan jendela    

 

 

-Dinding papan horizontal 

di bawah papan banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- Pucuak rabuang. 

- Saluak laka. 

- Sayik ajik. 

 

-Bungo padi. 

-Bungo puluik 

-Itiak pulang patang 

-Lapiah tigo 

-Gambar sulaiman 

- Kaluah paku 

- Kipeh cino 

- Kacubuang 

- Tirai buah palo 
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-Redeang suduik 

 

 

 

 

-Jambua 

 

 

-Salangko 

 

 

-Jendela   

 

 

 

 

-Pintu angin 

 

 

 

 

-Tepi jendela 

 

 

-Pintu masuk 

 

-Tepi pintu 

 

 

-Singok 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dinding samping 

 

 

-Dinding samping bahagian 

bawah 

 

-Lantai rumah gadang 

 

 

 

 

 

-Sudut pinggir kiri dan 

kanan bangunan bahagian 

depan rumah gadang 

 

-Pinggiran kiri dan kanan 

bahagian depan  

 

-Terletak pada  kaki 

bangunan bahagian depan 

 

-Jendela  

 

 

 

 

-Fentilasi yang terdapat di 

atas jendela 

 

 

 

 

-Papan kecil pada 

pinggiran jendela 

 

-Pintu 

 

-Les pintu 

 

 

-Dinding samping 

bahagian atas 

 

 

 

 

 

 

 

-Dinding samping 

 

 

-Dinding samping 

bahagian bawah 

 

-Lantai Ruamah gadang 

 

 

- Sikambang manih 

- Salimpat 

 

- Kaluak paku 

-  

 

 

-Paruah anggang 

 

 

-Saluak laka 

-Salimpat 

-Lapiah Jarami 

 

-Pucuak rabuang 

-Saluak laka 

-Tampuak manggih 

-Saik ajik 

 

-Aka barayun 

-Itiak pulang patang 

-Saluak laka 

-Makuto 

 

-Bada mudiak 

-Pucuk Rebung 

 

-Saik Ajik 

 

-Pucuk rebung 

-Tampuk manggis 

 

-Bungo padi 

-Galuang kalalawa 

-Daun puluik-puluik 

-Saluak laka 

-Pucuak rabuang 

-Sikambang manih 

-Aka cino 

-Itiak pulang patang 

 

-Sasak bugih 

(jarang diukir) 

 

-Sasak bugih  

(jarang diukir) 

 

-Papan 

(tidak diukir) 
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-Tiang 

 

-Kepala tiang 

-Badan tiang 

-Kaki tiang 

-Tampuak manggih 

-Pucuak rabuang 

-Pucuk rabuang 

 

 

6.3 Tambo Sebagai Konsep Kebudayaan Minangkabau 

Untuk memudahkan pemahaman terhadap makna-makna tersirat dalam benda-

benda budaya tradisional, khususnya seni ukir tradisional Minangkabau, perlu dilakukan 

peninjauan pada masa lampau yang dapat mengungkapkan latar belakang sejarah dan 

kebudayaan benda-benda budaya tradisional tersebut. Gambaran tentang pandangan hidup 

masyarakat Minangkabau itu biasanya diungkap dalam Tambo Alam Adat Minangkabau, yaitu 

lukisan sejarah tradisional Minangkabau atau historiografi tradisional Minangkabau 

(Abdullah, 1974: 8). Di dalam tambo itu terdapat pantulan-pantulan sikap manusia dan 

masyarakat Minangkabau terhadap alam, manusia dan masyarakat, serta manusia dengan 

Maha Pencipta. 

Kata Tambo diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan Tradisional Historiography 

yaitu ‘lukisan sejarah tradisional Minangkabau’. Dalam konsep ilmu sejarah, historiografi 

merupakan ‘rekonstruksi imajinatif daripada masa lampau’.  Menurut kenyataanya, Tambo 

Adat Alam Minangkabau bukanlah berisi rekonstruksi masa lampau, melainkan berisi hikayat 

tentang masyarakat Minangkabau masa lampau. Tambo tidak diungkapkan melalui metode 

sejarah tapi melalui bentuk mitos. Tambo yang berbentuk mitos tersebut sama halnya dengan 

babad, hikayat, dan silsilah. Betapapun nonilmiahnya sebuah tambo, namun tambo 

mempunyai fungsi yang sama dengan sebuah mitos. Menurut Kartodirdjo (1982:16), “mitos 

mempunyai fungsi membuat masa lampau bermakna dengan memusatkan kepada bagian-

bagian masa lampau yang bersifat tetap dan berlaku secara umum, akan tetapi dalam mitos 

tidak ada unsur waktu, juga tidak ada masalah kronologi, dan tidak ada awal maupun akhir”.  

Tambo merupakan konsep tradisi kebudayaan masyarakat Minangkabau, yang hingga 

kini masih hidup dalam kesadaran masyarakatnya, yaitu suatu hikayat yang melukiskan mulai 

dari asal-usul kejadian nenek moyang orang Minangkabau hingga tersusunnya ketentuan-

ketentuan adat yang berlaku sampai masa kini. 
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Ajaran-ajaran adat yang terkandung dalam tambo itu masih hidup dan berfungsi di 

tengah-tengah masyarakat Minangkabau, terutama yang berada di Sumatera Barat. Hal ini 

dapat dilihat dari hal-hal yang bersifat seremonial, seperti upacara: batagak rumah gadang 

‘mendirikan rumah adat’  batagak pangulu ‘pengangkatan penghulu’, ‘baralek’ ‘perhelatan 

perkawinan’, kikah ‘akekah’, turun mandi ‘kelahiran’, kamatian ’kematian’,  sunek rasul 

‘kitanan’, dan sebagainya, yang sampai kini masih tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. 

 Selain itu, tambo juga memuat gagasan-gagasan dan karya masyarakat Minangkabau 

yang telah dipelajari secara turun-temurun. Hal ini sesuai dengan pengertian konsep 

kebudayaan yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat (1974: 19), yaitu sebagai keseluruhan 

gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan 

hasil budi dan karyanya itu. Demikian juga halnya dengan kebersamaan, misalnya dalam hal 

gagasan, karya dan pola kelakuan. Kebersamaan baru dimiliki apabila warga atau seluruh 

anggota masyarakat yang bersangkutan telah melalui proses belajar. Seperti kata Van 

Peursen, “Konsep kebudayaan merupakan endapan kegiatan dan karya manusia yang 

dipelajari baik secara praktis maupun secara teoritis (1976: 9). 

Jadi konsep kebudayaan adalah gagasan dan karya manusia yang diperoleh dari proses 

belajar yang akhirnya menjadi kebiasaan yang dimiliki bersama. Sebagai gambaran umum 

mengenai konsep kebudayaan Minangkabau dapat dijelaskan dalam uraian tentang 

pandangan hidup masyarakat Minangkabau. 

 

6.4 Pandangan Hidup Masyarakat Minangkabau 

Pandangan hidup adalah konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam 

masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini. 

Dalam ajaran adat, semua warga masyarakat, disadari atau tidak, telah mempelajarinya dan 

membiasakan diri menggunakan ajaran tersebut. Dalam ajaran tersebut terselip kata kunci 

yang menjadi dasar dari alam pikiran dan pandangan hidup masyarakat Minangkabau itu, 

yaitu fatwa yang diungkapkan dalam pepatah petitih berikut ini: Panakiek pisau sirawuik, 

ambiek galah batang lintabuang, salodang ambiek ka nyiru. Nan satitiek jadikan lauik, sakapa 

jadikan gunuang, alam takambang jadikan guru. (‘Penakik pisau siraut, ambil galah pohon 
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lintabung, selodang ambil menjadi nyiru. Setitik jadikan laut, sekepal jadikan gunung, alam 

terkembang jadikan guru’). 

Petatah petitih di atas ditafsirkan sebagai dasar filsafat Adat Alam Minangkabau, 

karena di dalamnya termuat ketentuan-ketentuan nyata di dalam alam, bukan spekulatif, dan 

alam itu mempunyai kedudukan dan pengaruh penting dalam adat Minangkabau (Nasrun, 

1971:37). 

Alam baru dapat berfungsi apabila ada orde (tatanan) yang mengaturnya. Oleh karena 

itu, orang Minangkabau menetapkan orde itu dalam serba dua, serba tiga, dan serba empat, 

dan sebagainya. Jadi, alam sebagai suatu kesatuan (unity) terdiri atas bermacam-macam 

unsur (multiplicity atau diversity), yang terhimpun dalam kesatuan, yang disebut nan ampek  

‘serba empat’. Sebagai contoh dari nan ampek itu adalah: ada utara, selatan, timur, dan barat;  

ada tanah, air, angin, dan api; dan sebagainya. Prinsip nan ampek ini ditransformasikan ke 

dalam bentuk petatah petitih menjadi: nagari nan bakaampek suku ‘negeri yang mempunyai 

empat suku’, urang nan ampek jinih ‘orang yang empat jenis’, basa nan ampek balai ‘orang 

besar dalam empat balai’,  kato nan ampek ‘kata yang empat’, dan sebagainya. 

Pandangan masyarakat Minangkabau demikian menimbulkan sikap berorientasi 

kepada alam nyata, karena alam adalah sumber, alam adalah ukuran, alam adalah model dan 

bahan banding. Artinya, alam tempat berguru. Oleh karena itu, setiap ajaran disampaikan 

dengan kata-kata dalam wujud tranformasi alam. Wujud kata demikian disebut juga sebagai 

petatah petitih, sebagai contoh ungkapan petatah petitih berikut ini: Bak awua jo tabieng, 

cupak nan sapanjang batuang, adat nan sapanjang jalan. Bulek aie dek pembuluah, bulek 

kato dek mufakat. (‘Seperti aur dengan tebing, timbangan yang setinggi batung, adat yang 

sepanjang jalan. Bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat’). 

Pada saat ajaran Islam masuk ke dalam pandangan hidup masyarakat Minangkabau, 

“Alam takambang jadi guru”, masih tetap dipakai karena dianggap sesuai dan sejalan dengan 

ajaran Islam. Hal ini dapat dipahami, mengingat dalam al-Qur’an, banyak tersimpan ayat-ayat 

yang mengisyaratkan bahwa dalam alam banyak terlihat gejala yang mengharuskan manusia 

dapat mempelajari berbagai hal dalam alam seperti tercantum dalam al-Qur’an surah 2, Al-

Baqarah: 22; surah  

Ali Imran: 191, Surah an-Nahl: 66, Surah Yasin: 38-40, surah 50, Qaf: 7-8 dan sebagainya. 
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Kesesuaian ajaran adat Alam Minangkabau dengan agama Islam melahirkan petatah 

petitih syara’ mengato, adat  mamakai ‘syarak mengatakan adat menjalankan’. Konsep 

tersebut dilengkapi dengan konsep pandangan masyarakat Minangkabau secara umum yaitu: 

Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK) ‘Adat bersendi bersendi syara 

(agama), syara bersendi kitabullah’. 

Dengan kenyataan demikian, tentulah sikap individu dan masyarakat Minangkabau 

terhadap Tuhan Yang Maha Pencipta tidak berbeda dengan sikap para muslimin dan muslimat 

lainnya. Dengan kata lain, konsepsi hari pembalasan dan akhirat sudah tertanam dalam jiwa 

orang Minangkabau umumnya. Minangkabau terkenal dengan agamanya yang kuat, yang 

ditandai dengan ketaatan orang Minangkabau melakukan ajaran agama Islam dan di seluruh 

pelosok berdiri masjid, surau, dan sekolah agama (Nasrun, 1971: 29). 

Masyarakat Minangkabau di samping taat melakukan ajaran agama Islam, juga kuat 

memegang adatnya. Menurut Radjo Panghoeloe (1971:85) “Adat Minangkabau adalah suatu 

pandangan hidup yang berpangkal pada budi, yang  didasarkan atas ketentuan-ketentuan 

yang nyata dalam alam, sebab alam adalah semata-mata budi yang bersifat memberi dengan 

tidak mengharap balas. 

Apabila diperhatikan wujud ideal adat alam Minangkabau, maka adat Minangkabau 

itu terbagi atas empat macam, yaitu adat nan sabana adat ‘adat sesungguhnya’,  adat nan 

taradat ‘adat yang teradat’, adat nan diadatkan ‘adat yang diadatkan’,  dan adat istiadat ‘adat 

istiadat’. Keempatnya berada dalam tingkat nilai budaya, karena di dalamnya terdapat ide-

ide yang mengarahkan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Adat yang 

empat itu didampingi oleh pranata adat yang disebut limbago kato nan sapuluah, yang 

memuat norma-norma yang terdiri dari cupak  asli ‘takaran asli’  dan cupak buatan ‘takaran 

buatan’; hukum yang tertuang dalam undang-undang nan ampek; dan aturan-aturan khusus 

yang terdapat dalam kato nan ampek. Adat dan limbago kato nan sapuluah ini diatur dengan 

suatu model penalaran yang khas Minangkabau,  yang terdiri atas kata-kata adat seperti, alue 

jo patuik, ukue jo jangko, dan raso jo pareso (Usman, 1985: 59-61). 

Alue ‘alur’, berarti ‘jalan yang betul atau kebenaran’. Patuik ‘patut’ berarti 

‘sepantasnya atau menurut tempatnya’. Jadi, alue jo patuik adalah ‘kebenaran pada 

tempatnya’ (Pamoentjak, 1935: 11) 
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Ukue ‘ukur’ berarti ‘satuan, atau takaran, atau patokan’; baik untuk yang bersifat dua 

dimensi, maupun tiga dimensi, ataupun untuk hal-hal yang bersifat abstrak. Jangko ‘jangka’ 

berarti ‘waktu’. Jadi, ukue jo jangko dapat diartikan sebagai ‘patokan atau aturan tentang 

bagaimana mengerjakan sesuatu’. Dengan kata lain, ukue jo jangko lebih mengarah kepada 

pengertian ‘teknis pelaksanaan sesuatu’. Ada juga yang menyebut barih jo balabeh ‘baris 

belebas’ atau bahasa sekarang ‘garis dan mistar’ atau ‘yang menentukan’. Dalam konotasi lain 

disebut juga anggo jo tanggo “anggaran dasar rumah tangga” (Sidi Bandaro, 1967: 23). 

Raso jo pareso ‘rasa dengan periksa’ adalah suatu pengertian yang dapat disamakan 

dengan emosi dan pikiran, karena ada petatah mengatakan raso dibaok naiek, pareso dibaok 

turun ‘perasaan dibawa naik ke kepala untuk dipertimbangkan, periksa dibawa turun ke dada 

atau sanubari untuk diendapkan’. Jadi, raso jo pareso jelas mempunyai pengertian 

‘pertimbangan-pertimbangan emosi dan rasio’. 

Jadi, pandangan hidup masyarakat Minangkabau yang berorientasi pada ketentuan 

alam nyata itu telah menimbulkan suatu wujud budaya yang disebut adat dengan kandungan 

isi nilai budayanya. Adat yang didampingi oleh suatu pranata adat itu didukung pula oleh 

suatu model penalaran dengan nama tungku nan tigo sejarangan ‘tungku tiga sejerangan’, 

atau dalam bahasa sekarang disebut ‘trilogi penalaran Minangkabau’ yang terdiri atas ‘alur 

dan patut’, ‘rasa dan periksa’, serta ‘ukur dan jangka’. 

Dengan mengetahui pandangan hidup atau filsafat Minangkabau ini sudah dipahami 

bagaimana orang Minangkabau memilih cara berfikir, cara bertindak, dan cara berlaku 

terhadap sesuatu yang sesuai dengan pandangan adat alam Minangkabau.  

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang mendasari 

terwujudnya seni ukir tradisional Minangkabau adalah: alam takambang jadi guru, dipadukan 

dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, ditunjang oleh suatu model penalaran 

tungku nan tigo sajarangan. 

  

6.5 Konsep Estetika Minangkabau 

Konsep estetika mempunyai pengertian yang bervariasi sesuai dengan tempat, waktu, 

dan keadaan dimana pengertian itu diwujudkan secara etimologis. Estetika mempunyai arti 
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sebagai the theory of sentient knowledge ‘teori pengetahuan kepekaan rasa’. Istilah estetika 

pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Baumgarten (1750, 1758) yang mengartikan 

estetika sebagai the theory of the beautiful and of art “teori keindahan dan seni” (Spirito, 

1963: 28). Aristoteles menggunakan istilah-istilah poetics dan rethoric sebagai pengganti 

istilah estetika, yang oleh Baumgarten dianggap sebagai disiplin spesialis yang bersumber dari 

estetika (Sperito, 1963: 29). Sementara itu, Bernard Bosanguest (1957:1) mengartikan bahwa 

estetika adalah ‘ilmu pengetahuan dan filsafat keindahan dan seni’. Ilmu pengetahuan 

keindahan dan ilmu pengetahuan seni ini oleh Kant dianggap merupakan dua hal yang tak 

mungkin dapat digabungkan, karena ilmu pengetahuan kepekaan rasa hanya dalam 

hubungan instuisi ruang dan waktu. Teori seni lebih luas lagi jangkauannya karena harus 

diintegrasikan dengan konsep-konsep fantasi dan imajinasi pandangan (Sperito, 1963:29). 

Dari pandangan ketiga ahli tersebut sudah terlihat bahwa estetika mempunyai pengertian 

yang bervariasi. Apalagi jika pengertian estetika ditinjau dari pandangan dunia timur,  maka 

pengertiannya akan lain lagi. 

Dalam sejarah estetika, pengertian estetika itu berkembang menurut pandangan 

hidup dan atau menurut kerangka pikiran para ahli di mana istilah itu ditafsirkan. Oleh karena 

itu dapat dipahami mengapa terdapat perbedaan makna tentang pengertian estetika antara 

dunia Barat dan dunia Timur. Di dunia Barat umpamanya, mulai dari teori-teori yang 

diungkapkan oleh Plato hingga teori-teori yang dikemukakan oleh Benedetto Croce tentang 

pengertian estetika itu selalu berubah, sesuai pula dengan pandangan dari masing-masing 

zaman dan tempat berkembangnya. Sebagai contoh, ambillah teori mimesis yang tumbuh di 

Yunani beberapa abad sebelum Masehi. Teori ini dikembangkan oleh Plato menjadi teori 

bentuk dan bentuk sebagai idea. Teori ini dikembangkan lagi oleh Aristoteles menjadi teori 

idealismenya (Bosanguent, 1957: 341). 

Di dunia Timur pengertian estetika itu tumbuh dan berkembang menurut pandangan 

hidup masing-masing bangsa. Veda merupakan sumber bagi prinsip pengertian estetika India, 

ajaran-ajaran yang terkandung dalam taoisme dan konfusiusisme merupakan sumber bagi 

prinsip pengertian estetika Cina (Coomaraswamy, 1956:3-57). Begitu pula dengan al-Qur’an 

dan Hadis merupakan sumber bagi prinsip estetika Islam (Buckhardt, 1976: 11-12). Ini berarti 

bahwa pengertian estetika itu di dunia timur juga bervariasi. 



 

103 

 

Jadi, pengertian estetika itu sungguh tidak tetap, berubah, atau tergantung pada 

pandangan hidup orang perorangan atau masyarakat yang mendukungnya. Namun 

sesungguhnya estetika itu mempunyai tempat dalam ilmu pengetahuan filsafat, yaitu, 

sebagai bagian dari ilmu pengetahuan filsafat yang kedudukannya setaraf dengan bagian-

bagian lain seperti, logika, metafisika, etika, dan epitemologi. Estetika dapat juga dipandang 

sebagai filsafat seni, yang pada hakikatnya banyak menelaah persoalan-persoalan hubungan 

ungkapan bentuk dan ungkapan isi (Sperito, 1963: 32). Dalam hubungan inilah muncul 

berbagai aspek, baik itu berupa nilai-nilai spiritual, maupun nilai-nilai fisik. 

Estetika juga dapat menampakkan diri sebagai gejala-gejala yang terdapat dalam 

alam. Ia dapat membentuk gejala tentang bagaimana suatu masyarakat melihat sesuatu, 

memandang, memberikan arti, makna, dan mengisi pandangan hidupnya terhadap karya-

karya seni mereka. Dari sudut inilah konsep estetika Minangkabau itu dapat dipelajari, 

ditinjau, dan dimanfaatkan. 

Banyak hal yang dapat diambil dari latar belakang sejarah dan kebudayaan 

Minangkabau, terutama mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran adatnya. 

Ajaran tersebut biasanya dirangkaikan dalam bentuk butir-butir ungkapan kalimat yang 

disebut petatah petitih. Di antara petatah petitih itu terdapat beberapa ungkapan yang bisa 

memberikan gambaran tentang gejala keindahan menurut pandangan hidup masyarakat 

Minangkabau. Gejala-gejala tersebut ada yang menampakan dirinya searah atau sejalan 

dengan konsep estetika Islam. 

Dalam penjabaran konsep estetika tersebut akan diuraikan empat unsur pokok yang 

akan menunjang konsep estetika Minangkabau, yaitu (1) dasar pandangan hidup Alam 

Takambang Jadi Guru “Alam terkembang jadi guru” sebagai unsur nilai dan wujud, (2) sistem 

penalaran yang terhimpun dalam tungku dan tigo sajarangan, (3) adat basandi syarak  ‘adat 

bersendi syari’at,  (4) bahan, alat, dan cara menggunakannya yang dapat ditarik dari ungkapan 

petatah petitih. Keempat unsur tersebut saling tunjang menunjang dalam menggambarkan 

proses kreasi, mulai dari memandang alam objek hingga menggarap alam menjadi subjek 

yang menyajikan wujud ideal dari aspek-aspek adat. Sekaligus keempat unsur tersebut 

memberikan gambaran tentang hubungan bentuk dan isi yang akhirnya menjadi dasar-dasar 

konsep estetika Minangkabau (Usman, 1985: 86). Untuk mendapatkan gambaran yang lebih 

terperinci tentang konsep estetika Minangkabau, baiklah kita ikuti uraian berikut ini. 
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6.6.  Hidup Alam Takambang Jadi Guru sebagai Nilai-nilai 

Adat dan Perwujudannya dalam Kehidupan  

 

Pandangan hidup masyarakat Minangkabau yang diungkapkan dalam petatah 

petitih, secara lengkap berbunyi: Panakiak pisau siraut, ambiek galah batang lintabung, 

salodang ambiek ke nyiru. Satitiak jadikan lauik, sakapa jadikan gunuang, alam takambang 

jadikan guru. Tiga kalimat pertama adalah sampiran, dan tiga kalimat terakhir adalah isi 

kandungan patah petitih itu sendiri. Keduanya, baik sampiran maupun isinya, dapat memiliki 

makna yang cukup luas dan pengertiannya sangat dalam. Ditinjau secara harfiah, makna 

kalimat-kalimat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Panakiak pisau sirawik artinya 

pisau yang biasa dipakai untuk meraut, dapat juga dipakai sebagai alat menakik (getah), dan 

memahat. Dalam hal ini, tersimpul makna agar orang memanfaatkan alam apa adanya, dan 

jangan menunggu alat serba lengkap baru bekerja. Ambil galah batang lintabung, pohon 

lintabung ini adalah sebangsa rumput berdaun lebar dan bertangkai daun keras (St. 

Pamoentjak, 1935: 140), batangnya lurus dan panjang sehingga sangat logis apabila dijadikan 

galah. Hal ini mengartikan bahwa alam ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Salodang 

ambiak ke niru, saludang sebagai kulit pembalut mayang pinang, memang dapat dijadikan 

model untuk menampi beras. Jadi, sampiran ini saja sudah mengambil alam sebagai ide dan 

imajinasinya, dan menunjukkan betapa pentingnya kedudukan alam dalam pikiran orang dan 

masyarakat Minangkabau.  

Selanjutnya, makna yang terkandung dalam tiga kalimat berikutnya dapat pula 

dijelaskan sebagai berikut. Satitiak jadikan lauik, sesungguhnya makna kalimat ini dapat 

mempunyai dua pengertian, yaitu bersyukurlah dan kreatiflah. Anggaplah air setetes itu 

sebagai laut, maka orang akan berbahagia karena mensyukuri nikmatnya. Atau, jadikanlah 

setetes air itu sebesar laut, maka itu tandanya kreatif. Begitu pula dengan sakapa atau 

saganggam jadikan gunuang, maknanya sama dengan setitik jadikan laut. Kalimat kuncinya 

adalah alam takambang jadi guru, yang menyatakan bahwa siapa saja dalam melakukan 

sesuatu hendaklah selalu berorientasi ke alam, segala-galanya telah disediakan bagi manusia. 

Alam dapat dijadikan sumber ciptaan manusia, sumber ilmu pengetahuan dan seni, sumber 

kehidupan. Pendek kata, alam itu harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan 
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demikian, terlihat nilai-nilai dari pandangan hidup dan adat Minangkabau dapat disarikan dari 

kalimat alam terkembang jadi guru.  

Dalam kaitannya dengan ajaran Islam, ayat-ayat Illahi banyak tersimpan pada alam. 

Ayat-ayat yang menjelaskan fenomena alam ini, dapat dilihat antara lain pada Surah 50, Qaf 

: 7-8, yang artinya: ‘Dan tiadakah mereka memperhatikan bumi, bagaimana Kami  

meluaskannya dan membuat gunung di atasnya, serta Kami tumbuhkan bermacam-macam 

tumbuh-tumbuhan yang cantik di atasnya (ayat 7)’. ‘Sebagai pemandangan dan pengajaran 

bagi tiap-tiap hamba Allah, yang mau kembali (tobat) kepada-Nya (ayat 8)’.  

Dengan demikian, alam takambang jadi guru, adalah ayat-ayat Allah yang terkandung 

dalam alam, sesuai dengan apa yang terbaca dengan baik oleh Dt. Perpatih Nan Sabatang 

beserta abangnya Dt. Katumanggungan sekalipun Islam baru masuk ke Minangkabau setelah 

dua setengah abad kemudian (Nasrun, 1971: 25).  Dalam hal ini, dalam alam takambang jadi 

guru terkandung nilai-nilai estetika. 

Dari sudut wujud dan bentuk, pengertian alam terkembang jadi guru dapat 

dihubungkan dengan teladan, contoh, model, sarana, dan dorongan. Ini berarti bahwa alam 

itu dapat diteladani, dicontoh, dan dibuat model, dipakai sebagai sarana dan dorongan. 

Dengan kata lain, alam dapat ditiru atau diimitasikan serta menjadi titik tolak penciptaan dan 

sumber ilham. Permasalahannya ialah bagaimana bentuk imitasinya? Apakah imitasi seratus 

persen, atau sebangsa stilasi, abstraksi, atau transformasi? 

Sesuai dengan petatah petitih yang berlaku, maka yang diucapkan itu tidak lain adalah 

bentuk alam secara murni, tetapi mengisahkan sesuatu yang lain daripada itu sendiri. 

Diberikan bentuk “A” untuk mengabsahkan bentuk “B”. Misalnya: sarupo rueh jo buku, sarupo 

kuku jo dagiang, sarupo aua jo tabiang, sarupo siriah pulang ka gagangnyo. (‘Seperti ruas 

dengan buku, seperti kuku dengan daging, seperti aur (bambu) dengan tebing, seperti sirih 

kembali ke tampuknya’). 

 

Diwujudkan ruas dengan buku, kuku dengan daging, aur dengan tebing dan sirih 

kembali ke tampuknya, bukanlah hendak melukiskan ruas dan buku… dst., melainkan hendak 

mengiaskan suatu pengertian lain yang sesungguhnya dapat diuangkapkan dalam satu saja 

yaitu “harmoni” atau “selaras” (Usman, 1985: 89). 
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Hampir semua petatah petitih mempunyai ungkapan demikian sesuai pula dengan 

fenomena alam yang serba misteri itu. Jadi kearifan untuk dapat membaca apa yang tersirat 

diperlukan dalam hal ini. Lalu bagaimana pula dengan wujud visualnya. 

Seni rupa tradisional Minangkabau sungguh sangat terbatas pada bentuk-bentuk 

arsitektur, seni ukir, motif-motif hias pada tekstil dan husananya saja. Tidak dikenal 

bagaimana bentuk seni patungnya atau bentuk seni lukisnya. Oleh karena itu, satu-satunya 

presentasi wujud visual hanya tampil dalam motif-motif hias yang serba floral. Akan tetapi, 

bentuk-bentuk floral itu sering dikaitkan dengan pengertian lain, karena masing-masing motif 

seni ukir tradisional sering dikaitkan dengan pengertian lain, karena masing-masing motif itu 

mempunyai judul yang mengambil nama dari alam tumbuh-tumbuhan, alam hewan, manusia 

dan benda-benda yang ada di alam ini. Wujud floralnya sangat mirip alam nyata, tapi 

maknanya lain. Jadi, ada pengertian kiasan dalam wujud visualnya. Dalam hubungan ini pula 

wujud verbal dan wujud visual mendapat kedudukan yang dapat dikatakan sepadan. Oleh 

karena itu, bentuk-bentuk visual yang ditampilkan tidak berbeda dengan kiasan-kiasan pada 

petatah petitih. 

Dengan demikian jelaslah bahwa alam takambang jadi guru ini, dapat merupakan dua 

unsur dalam konsep estetika Minangkabau, yaitu unsur nilai dan unsur wujud. Unsur nilainya 

mengandung makna kiasan, unsur wujudnya menampilkan wajah alami dari khasanah floral. 

 

6.7 Tungku Nan Tigo Sajarangan dalam Penalaran Minangkabau  
sebagai Norma-norma atau Kriteria 

 

Unsur estetika Minangkabau berikutnya adalah unsur norma atau kriteria. Alam pikiran 

Minangkabau dapat dikatakan sederhana, namun di dalam kesederhanaannya itulah 

tersimpan kesulitan-kesulitan memahami pengertian-pengertian yang cukup unik. Alam 

pikiran tersebut dibentuk dengan tiga perangkat alat yang selalu dipakai untuk 

mempertimbangkan segala permasalahan. Tiga perangkat alat tersebut adalah alue jo patuik, 

ukue jo jangko dan raso jo pareso. 

Apabila seperangkat alat di atas dialihkan ke bidang seni….terutama seni ukir 

tradisional Minangkabau maka dapat diumpamakan sebagai berikut. Seorang seniman 
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Minangkabau, jika hendak menciptakan sebuah karya, pertama-tama pastilah ia berhasrat 

hendak membentuk suatu hasil ukiran yang bernilai wajar dan pantas (alue jo patuik). Untuk 

mencapai hal demikian sudah barang tentu ia akan sampai kepada usaha-usaha dalam proses 

kreasi dengan menggunakan tata cara tertentu, baik dalam segi patokan, maupun segi teknis 

yang menggeluti alam dalam dimensi ruang dan dimensi waktu. Dalam hal ini, ia berurusan 

dengan ukur dan jangka (ukue jo jangko). Seterusnya, menjelang titik-titik penyelesaian 

karyanya dia berada di alam timbang rasa dan pikiran yang dalam bahasa Minangkabau 

disebut raso jo pareso. 

Identifikasi di atas merupakan gambaran umum tentang penalaran menurut aturan 

adat Minangkabau yang dikaitkan dengan bidang seni. Terhadap hal-hal lebih khusus lagi 

tentu akan dapat diperiksa pada petatah petitih yang secara langsung atau tidak langsung 

berhubungan dengan dunia kesenirupaan. Misalnya, dalam sampiran pantun adat yang 

berbunyi: Panakiek pisau siraut, ambiek galah batang lintabung, soladang ambiek kanyiru”. 

(Usman, 1985: 92);  dalam hal ini istilah pisau siraut sebagai alat untuk menakik (getah), secara 

tidak langsung berguna juga sebagai alat peraut di samping alat pemotong, bahkan untuk alat 

mengukir dan sebagainya. Ketiga perangkat alat tersebut, dalam konsep estetika 

Minangkabau jelas merupakan norma-norma atau kriteria yang dapat memelihara nilai-nilai 

estetika tradisional. 

Pada pasal C di atas telah diuraikan pengertian istilah-istilah alur dan patut, ukur dan 

jangka, serta rasa dan periksa secara terperinci. Ketiga unsur penalaran tersebut merupakan 

alat penyambung cita-cita seniman tradisional untuk memperoleh kewajaran, kebaikan dan 

keindahan. Tiga unsur penalaran di atas searah dengan jalan pikiran pada konsep estetika 

Islam. Kesearahan jalan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ini. 

Prinsip ajaran Islam terungkap dalam pengertian aqidah, syariah, dan akhlak. Akidah 

adalah keyakinan hidup, yaitu iman dalam arti yang khas, yakni pengikraran yang bertolak 

dari hati (Anshari, 1993: 28). Dalam keyakinan hidup itu termaktub dua hal yang menjadi 

kewajiban manusia untuk melaksanakan syari’ah dan ibadah. 

Dalam ajaran Islam akan tersingkap kecenderungan yang sama dan searah dengan tiga 

unsur penalaran Minangkabau di atas. Sebagai contoh dapat dilihat pada cara bagaimana 

seorang muslimin membedakan antara yang ma’ruf untuk menerima segala yang baik-baik 
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dengan yang mungkar untuk menolak segala yang buruk-buruk. Segi pertimbangan baik buruk 

ini dalam penalaran Minangkabau berakar pada alur dan patut, ukur dan jangka, serta rasa 

dan periksa. Dalam ajaran Islam hal tersebut berakar pada akhlak. Kenyataan ini akan lebih 

jelas lagi bila dilihat pengertian adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.  

 

6.8 Konsep Adat Basandi Syarak dalam Hubungan Konsep Estetika Islam 

Adat bersendi syariat, syariat bersendi Kitab Allah(Alquran)  ini merupakan suatu 

pernyataan sikap masyarakat Minangkabau menerima ajaran Islam yang memiliki banyak 

kesearahan dan kesejalanan dengan trilogi penalaran Minangkabau yang telah dijelaskan di 

atas. Dengan demikian, konsep estetika Minangkabau telah diserahkan dan diwarnai oleh 

konsep estetika Islam. Malahan adat basandi syarak telah menjadi prinsip bagi konsep 

estetika Minangkabau dan penciptaan seni. 

Konsep estetika Islam sesungguhnya dapat dikembalikan kepada prinsip ajaran Islam 

yang terkandung dalam kalimah sahadat “Tiada Tuhan melaikan Allah dan Muhammad itu 

adalah utusan Allah. Dalam konsep estetika Islam, kalimah tersebut dihubungkan dengan 

pengertian unity atau unity multiplicity, Esa dalam aneka penampilan (Burckhardt, 1976: 101-

103). Maksudnya, segala keanekaragaman bidang kenyataan atau segala kegiatan manusia 

berada dalam satu kesatuan. Dalam hal segala kegiatan manusia, hidup di dunia berarti 

perjuangan, dan juga berarti beribadat. Seluruh aktivitas manusia adalah ibadah, baik ibadah 

khasanah maupun ibadah muamalah asal dimulai dengan niat karena Allah semata. Oleh 

karena itu, prinsip utama konsep estetika Islam itu menyuruh kepada aspek ibadat itu sendiri, 

yaitu demi Allah, atau seperti yang diungkapkan dalam surat Al-An’am 162 berikut: 

“Katakanlah, shalatku, ibadahku, dan matiku adalah demi Allah Tuhan semesta alam (Junus, 

1954: 136). 

Kualitas hidup di dunia akan menentukan kualitas hidup di akhirat, karena demikianlah 

hubungan dunia dan akhirat menurut Islam. Oleh karena itu, bagi muslimin, Islam memberi 

petunjuk yang sempurna buat hidup dan penghidupan. Selain itu, Islam memberi kebebasan 

untuk memilih, walaupun pada hakikatnya telah diberi potensi untuk hanya mengikuti dan 

cenderung kepada yang baik saja. Sebaliknya, baik dan buruk memiliki takaran-takaran pokok 

yang tidak beralih oleh perubahan selera dan pikiran manusia. Untuk itu, Allah menyediakan 
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sumber-sumber yang setiap waktu dapat digunakan sebagai pedoman, yaitu Al-Qur’an dan 

As-Sunnah Rasul.  

Di dalam kedua sumber itulah, muslimin menemukan berbagai rangsangan untuk 

menghidupkan kebudayaannya. Tak heran apabila seniman Islam mendalami kaligrafi, karena 

kedua sumber itu merupakan ilham yang tak kunjung habis bagi pengungkapan seninya. 

Bahwa kegemaran terhadap bentuk-bentuk dekoratif dalam seni rupa Islam, yaitu 

menempatkan seni ornamen (arabesk dan geometris atau ragam hias) dan kaligrafi pada 

posisi teratas, sudah banyak ahli yang berkesimpulan demikian. Misalnya (Titus Burckhardt 

dalam Usman, 1985: 96), “mengetengahkan bahwa yang termulia dari seni-seni rupa Islam 

adalah kaligrafi, dan tulisan Islam adalah seni yang disucikan secara luar biasa mulianya”. Hal 

ini sejalan dengan pendapat (Beg, 1988: 86) “pada hemat saya, prestasi seni rupa muslimin 

yang sukses luar biasa, terbesar dan paling akrab dengan jiwa kaum muslimin adalah 

kaligrafi”. Kaum muslimin memilih kaligrafi sebagai media utama pernyataan rasa 

keindahannya karena tak ada bentuk seni lainnya yang mengandung abstraksi yang demikian 

lengkap dan mutlak, karena azas kaligrafi adalah keindahan bentuk, tetapi bentuk itu tidak 

merupakan tiruan suatu objek.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan hidup masyarakat 

Minangkabau seperti terungkap dalam tambo telah membentuk adat lama sebelum Islam 

masuk ke Minangkabau. Dalam ajaran adat Minangkabau itu banyak tersimpan butir-butir 

ajaran yang bersesuaian dengan ajaran Islam, sehingga datangnya Islam  ke Minangkabau 

disambut dengan tangan terbuka  oleh masyarakat Minangkabau, dan perinsip adatnya 

basandi ka nan bana (bersendi kepada yang benar) berubah menjadi Adat Basandi Syarak, 

Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Prinsip adat bersendi  syariah ini juga merupakan 

perinsip estetika Minangkabu. Nilai-nilai estetika alam takambang jadi guru, alam ada dua 

macam, yaitu betrsifat abstrak dan konkret. Oleh karena itu, pengertiannya sama pula denga 

estetis obyektif dan sabyektif pada konsep estetika Islam. Dalam hal norma atau kriteria, 

terdapat prbedaan. Tungku nan tigo sajarangan misalnya, hanya mengena pada pengertian 

hikmah dalam konsep estetika Islam. Konsep demikianlah yang tertuang dalam tambo dan 

agama Islam yang dianut oleh masyarakat Minangkabau menjadi sumber penciptaan seni ukir 

tradisional Minangkabau yang mengandung makna dan nilai-nilai filosofi, antara lain dalam  

bentuk perwujudan motif tumbuh-tumbuhan  dan geometris. 
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BAB. VII 

NILAI-NILAI FILOFOFIS  

DALAM SENI UKIR MINANGKABAU 

 

Rumah gadang Minangkabau biasanya diperindah dengan ukiran pada dindingnya, 

sehingga menjadikan rumah gadang tampak lebih sempurna. Hampir semua corak  berbentuk 

motif tumbuh-tumbuhan dan geometris yang disusun secara vertikal dan horizontal.  Wujud 

makhluk bernyawa hampir dapat dikatakan tidak terdapat dalam corak tersebut, akan tetapi  

tajuknya banyak memakai nama mahluk bernyawa.  Corak-corak yang bertajuk fauna, 

diantaranya: bada mudiak ‘ikan teri mudik’, tantadu baririk ‘ulat berbaris’, tantadu maisok 

bungo ‘ulat menghisap madu’, dan tupai bagaluik ‘tupai bergelut’, tupai tatagun ’tupai 

tertegun’; semua corak ini hanya berbentuk garis, bentuk geometris dan lengkung-lengkungan 

serta divariasi dengan corak flora.  

 

 

Gambar 56 

Rumah Gadang 
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Ukiran pada rumah gadang umumnya terdapat pada dinding dan papan panel sebelah 

luar. Pada bahagian dalam tidak diukir, kalaupun diukir hanya di beberapa tempat tertentu 

sahaja, seperti pada pintu dan jendela beserta ventilasinya.   

 

Gambar 57 

Ukiran pada Jendela Rumah Gadang 

Rumah gadang dalam pepatah dikatakan sebagai berikut:  Rumah gadang basandi batu, 

atok ijuak dindiang baukia, bak bintang bakilau, tiang gaharu lantai cendana, terali gadiang 
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dilarik, bubungan burak ka tabang, paran gambaran ula ngiang, bamacam macam ukiran  

Cino, batatah jo aia ameh, salo mayalo jo aia perak, tuturan karo bajuntai, anjuang batingkek 

ba alun-alun, tampek paranginan puti disitu, lumbuang bajaja di halaman, rangkiang tujuah 

babarih, sabuah sibayau-bayau, untuak panolong dagang nan lalu, sabuah sitijau lauik, untuk 

panolong korong jo kampuang, lumbuang nan banyak untuak makan anak kamanakan. 

(‘Rumah adat bersendi batu, atapnya dari ijuk dindingnya berukir, bagai bintang berkilau, 

tiangnya dari gaharu lantainya dari cendana, teralinya gading dilarik, bubungannya seperti 

burak akan terbang, tiangnya bergambar ular naga, terdapat bermacam-macam ukiran Cina, 

bertatah dengan air emas, disela dengan air perak, tuturan airnya seperti kera sedang berjuntai. 

Anjungannya bertingkat dan mempunyai alun-alun, tempat memandang tuan puteri, lumbung 

padinya berjajar di halaman rumah, rangking penyimpan padi tujuh berbaris, sebuah si bayau-

bayau, untuk penolong para musafir yang lewat, sebuah lagi si tinjau laut, untuk penolong 

masyarakat kampung halaman,  sedangkan lumbung yang lain untuk makan anak kemanakan’). 

 

Gambar 58 

Rankiang atau Lumbuang 

 

Pepatah di atas menggambarkan keindahan rumah gadang beserta funginya.  Dalam 

pepatah juga ditemui bahan-bahan material yang dipakai, seperti; batu, ijuk, gaharu dan 
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cendana.  Beberapa kalimat dan kata-kata hanya merupakan metafora separti gading dilarik, 

ular ngiang, burak katabang, yang semuanya mengiaskan tentang keindahan rumah gadang. 

 

 

 

Gambar 59 

Ukiran pada Sisi Rumah Gadang (Dindiang Hari) 

 

 

Corak ukiran tersebut tersebar pada tepi dinding, pada dinding dalam, pada papan 

banyak, pada pereng,  pada singok, pada kusen, serta pintu dan jendela rumah gadang.   
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Gambar 59 

Ukiran pada Tiang dan Pintu Rumah Gadang 

 
 

Gambar 60 

Ukiran pada Kusen Rumah Gadang 

 

 

Corak ukiran terdapat pada bidang persegi empat, segi tiga dan segi tak beraturan.  
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Gambar 61 

Ukiran pada Papan Panel Rumah Gadang 

 

 

Gambar 62 

Ukiran pada Dinding Pintu Rumah Gadang 

 

Pola dasar  geometris dikembangkan menjadi bentuk tumbuh-tumbuhan yang diperkaya dengan 

bentuk salur-salur, tangkai, daun, bunga dan buah 
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Gambar 63 

Ukiran pada Pintu Rumah Gadang 

 

 

Gambar 64 

Motif pada papan panel Rumah Gadang 
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Gambar 65 

Ukiran Pengisi Sudut  

 

 

 

Gambar 66 

Ukiran pada Papan Panel 

 

Selain itu, ukiran juga terdapat pada tiang dan tonggak, di bawah (kandang), bahkan di 

dinding kandang Rumah Gadang. 
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Gambar 67 

Ukiran pada Tiang atau Tonggak Rumah Gadang 

 

 

 

Gambar 68 

 Ukiran pada Tonggak Raban (Kandang) Rumah Gadang 
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Gambar 69 

Ukiran di Bawah Tangga Rumah Gadang 
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Gambar 70 

 Ukiran pada Raban (Dinding Penutup Kandang) 

 

 

 

Gambar 71  
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Ukiran pada Sudut Tiang Temban (Tiang Sudut) 

 

 

 

Gambar 72 

 Ukiran pada Anjungan Bagian Bawah (Dilihat dari Depan) 

 

 

 

 

Gambar 73 



 

122 

 

Motif Ukiran pada Dinding Raban (Kandang) 

 

 

 

Gambar 74 

Motif Ukir pada  Raban dan Dinding Rumah Gadang 

 

Untuk mendapatkan ukiran yang baik dengan komposisi dan bentuk yang seimbang 

dan serasi diperlukan seorang tukang ukir yang tahu unsur-unsur seni tradisi atau yang 

memiliki jiwa seni dan rasa estetika.  Seorang tukang ukir juga perlu mengetahui berbagai hal 

lainnya dalam hal ukir-mengukir dan harus mengetahui falsafah yang dikandung dalam suatu 

ragam ukir; serta pengetahuan bahan, pengetahuan alat, dan keterampilan memakai alat-alat 

serta teknik penyelesaian dari sebuah ukiran. Selain itu, pengukir juga harus tahu tentang bahan 

yang dipakai, karena akan menentukan  hasil akhir dari suatu ukiran.  

Kayu dipakai untuk ukiran rumah gadang ialah kayu surian21 (tona meliacea). Kayu 

jenis ini amat kuat, tahan lama, dan mempunyai serat yang halus, serta berwarna coklat 

kemerah-merahan.  Kayu ini  banyak ditemui di Sumatera Barat, sehingga mudah didapat.  

Umur kayu juga menentukan keras dan kuatnya kayu, karena itu untuk bahan ukiran dipakai 

                                                           
21 Masyarakat Minangkabau sangat menggemari kayu surian untuk bahan material rumah gadang dan 

benda-benda lain yang terbuat dari kayu, hal ini dikarenakan surian banyak tumbuh di kawasan Sumatera dan 

mudah untuk didapat. 
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kayu surian yang berumur 25 tahun ke atas.  Selain kayu surian dipakai juga jenis-jenis kayu 

yang lain, jika pada waktu-waktu tertentu kayu surian sulit ditemukan, diantaranya: meranti 

(shorea dipterocarpaceae), sungkai (poronemacanescens verbenaceae), kayu andalas (shorea 

dipterocorpaceae) dan kayu mahoni (swietenia mahogani meliaceae).  

Dalam mengukir, seorang tukang ukir akan melaksanakan beberapa langkah membuat, 

yaitu: (1) merenungkan corak motif apa yang akan dibuat yang disesuaikan dengan bidang dan 

penempatannya dan makna filosofisnya; (2) membuat corak ukir dalam bentuk gambar; (3) 

memindahkan corak ukir ke atas kayu yang akan diukir, dengan cara lansung, diciplak, atau 

disablon;  (4) membuat dasar dari corak ukir, membersihkan dasar motif-motif dengan 

menggunakan alat pahat; (5) membentuk ukiran  sesuai dengan karakter motif dengan memakai 

pahat ukir, umumnya berbentuk segi tiga yang didasarkan atas konsep tungku nan tuigo 

sajarangan; (5) penyelesaian, yaitu menghaluskan ukiran dengan pahat, amplas, dan memberi 

warna. 

Teknik mengukir pun melalui beberapa tahapan yang sangat diperhitungkan oleh 

pengukir, antara lain sebagai berikut ini. (1) Pahatan dasar ukirannya tidak dibuang, ukiran ini 

sejenis relif dangkal, umumnya penonjolan ukiran ini dengan teknik pengecatan yang 

dipergunakan untuk menghias bidang yang tinggi atau yang jauh letaknya, seperti pada pereng.  

(2) Dasarnya dibuang, sehingga yang tinggal hanya corak-corak ukir,  tujuannya supaya  corak 

ukiran lebih tampak.  (3) Dasar ukiran ditembus (dilobangi) sehingga terlihat seperti kerawang, 

yang sering dijumpai pada fentilasi rumah gadang.   

 

A. Nama Ukiran dan Tata Letaknya di Rumah Gadang 

Dari nama-nama motif ukir tradisional Minangkabau yang ditemukan di lapangan 

terdapat tiga kelompok nama-nama motif yang diambil dari nama tumbuh-tumbuhan (flora), 
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nama-nama hewan(fauna), dan alam benda, manusia, dan lainya; seperti terlihat pada gambar 

berikut ini. 

 

 

   

 

 

     

 

Gambar 75 

Motif dasar yang menjadi  motif ukiran Minangkabau,  
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yang terdiri dari bentuk daun, kuncup,bunga, putik dan buah. 

 

Berikut ini akan dijelaskan tiga kelompok nama-nama motif yang diambil dari nama 

tumbuh-tumbuhan (flora), nama-nama hewan(fauna), dan alam benda, manusia. 

Tabel 1   

Nama-nama Corak Ukiran  Minangkabau 

 

 

      No 

 

    Flora 

 

     Fauna 

 

Benda  lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

- aka badaun 

- aka bapilin 

- aka barayun 

- aka Cino 

- aka duo gagang 

- aka tajulai 

- aka sagagang 

- aka taranang 

- buah pinang 

- bungo cangkeh 

- buah kaladi 

- bungo duo tangkai 

- bungo labu 

- bungo panco matoari 

- bungo pitulo 

- bungo salemo 

- bungo lado 

- bungo mangarang   

- bungo mantimunb 

- bungo taratai 

- daun bodi 

- daun kacang Goreng 

- daun puluik-puluik 

- daun sakek 

- daun satangkai 

- daun siriah 

- kalayau 

- kambang perak. 

- kaluak paku 

- kapeh kambang 

- lapiah jarami 

- lumuik hanyuik 

- pisang sasikek 

- picuak rabuang 

- rantiang tasalek 

- salimpat 

 

- alang babega 

- bada mudiak 

- barabah mandi 

- gajah badorong 

- gajah maram 

- harimau dlm    

parangkok 

- itiak pulang patang 

- kalalawa bagayuik 

- kijang balari 

- kuciang lalok 

- kudo manyipak 

- kunang-kunang 

- limpapeh 

- labah mangirok 

- lokan-lokan 

- paruah anggang 

- ramo-ramo 

- ruso balari 

- siamang bagayuik 

- siku kalalawa 

- sikumbang janti 

- sipadeh manyasok 

bungo 

- takuak kudo manyipak 

- tantadu bararak 

- tantadu manyasok 

bungo 

- tupai managun 

- ula gerang 

- singo mandongkak 

 

 

 

- ampiang taserak 

- carano kanso 

- dama tirih 

- tangguak lamah 

- jarek takaka 

- kaluak laka 

- kiambang  

- sitinjau lauik 

- kambang papo 

- sikumbang 

- lapiah ampek 

- maniak jarang 

- pesong aia buiah 

- puti ambun suri 

- rajo saari 

- saik galamai 

- sajamba makan 

- saok kapuran 

- sanggan urang 

pasaka 

- siganjua lalai 

- sikambang manih 

- sitinjau lauik 

- tangguak lamah 

- tirai-tirai 

- tirai ampek angkek 

- tirai bungo intan 

- jambua cawek  

   rang   pitalah 
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- siriah sagagang 

- tampuak manggih 

 

Tabel 2  

 Penempatan Motif  Ukiran pada Bagian Rumah Gadang 
 

 

 Bagian Rumah Gadang 

 

Bentuk  dan Bagiannya 

   

Nama  Ukiran 

 

 

- atap bangunan 

 

 

- papan banyak 

 

 

 

- papan sakapiang  

  (panin  bendul) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-redeang suduik, pereng 

 

 

 

 

-jambua 

 

 

-salangko 

 

 

-jendela   

 

 

 

 

-pintu angin 

 

 

- berbentuk lancip runcing 

(gonjong) 

 

- dinding papan vertikal,  

sejajar dengan jendela    

 

 

- dinding papan horizontal 

di bawah papan banyak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-sudut pinggir kiri dan 

kanan bangunan bahagian 

depan rumah gadang 

 

-pinggiran kiri dan kanan 

bahagian depan  

 

-terletak pada  kaki 

bangunan bahagian depan 

 

-jendela  

 

 

 

 

-fentilasi yang terdapat   

  di atas jendela 

 

 

 

 

- sikambang manih 

- saluak laka 

- sayik wajik 

- itiak pulang patang 

 

-bungo padi 

-bungo puluik 

-itiak pulang patang 

-lapiah tigo 

-gambar sulaiman 

- kaluak paku 

- kipeh cino 

- kacubuang 

- tirai buah palo 

- sikambang manih 

- salimpat 

 

-kaluak paku 

-paruah anggang 

-paruah anggang 

 

 

-saluak laka 

-salimpat 

-lapiah Jarami 

 

-pucuak rabuang 

-saluak laka 

-tampuak manggih 

-saik wajik 

 

-aka barayun 

-itiak pulang patang 

-saluak laka 

-makuto 
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-tepi jendela 

 

 

-pintu masuk 

 

-tepi pintu 

 

 

-singok 

 

 

 

 

 

 

 

 

-dinding samping 

 

 

-dinding samping bahagian 

bawah 

 

-lantai rumah gadang 

 

-tiang 

 

 

 

 

-papan kecil pada 

pinggiran jendela 

 

-pintu 

 

-les pintu 

 

 

-dinding samping 

bahagian atas 

 

 

 

 

 

 

 

-dinding samping 

 

 

-dinding samping 

bahagian bawah 

 

-lantai ruamah gadang 

 

-kepala tiang 

-badan tiang 

-kaki tiang 

 

-bada mudiak 

-pucuak Rebung 

 

-saik wajik 

 

-pucuak rabuang 

-tampuak manggih 

 

-bungo padi 

-galuang kalalawa 

-daun puluik-puluik 

-saluak laka 

-pucuak rabuang 

-sikambang manih 

-aka cino 

-itiak pulang patang 

 

-sasak bugih 

(jarang diukir) 

 

-sasak bugih  

(jarang diukir) 

 

-papan 

(tidak diukir) 

 

-tampuak manggih 

-pucuak rabuang 

-pucuk rabuang 

 

 

6.9. Nilai-Nilai Filosofi Dalam Ukiran Rumah Gadang. 

 

Untuk melihat nilai-nilai filosofi dalam ukiran rumah gadang perlu dilihat lambang dan makna dari 

ukiran itu sendiri.  Di bawah ini disenaraikan lambang dan makna ukiran yang banyak dijumpai pada 

rumah gadang dan benda budaya Minangkabau, antara lain: 

 

1). Reka corak pucuak rabuang 
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Gamba 76:  Reka corak pucuak rabuang. 

 

 

Reka corak pucuk rebung terdapat pada tiang, dan tersebar pada bahagian dinding rumah gadang.  

Reka corak pucuk rebung lambang kehidupan berguna. Semasa muda buluh dinamakan rebung, 

rebung dijadikan bahan sayuran atau gulai.  Gulai rebung merupakan salah satu makanan adat yang 

selalu dijumpai pada kenduri adat di Minangkabau.  Buluh yang sudah besar (dewasa) dinamakan 

betung, dan betung memiliki sifat yang lentur sehingga mudah dibentuk, diantaranya untuk kraf 

tangan yang direka untuk berbagai kelengkapan rumah tangga.  Buluh yang sudah tua dinamakan 

ruyung, ruyung banyak dipakai untuk sesuatu yang kuat, separti tiang, lantai dan dinding rumah.  

 

Kehidupan buluh dari kecil sampai tua menggambarkan kehidupan berguna dan tidak sia-sia, 

yang dilambangkan dengan reka corak pucuk rebung. Dalam pepatah dikatakan: Dek ketek inyo 

banamo, lah gadang inyo bagala, dek ketek banamo rabuang, lah gadang banamo batuang, lah tuo 

banamo ruyuang, hiduik katiko mudo baguno, hiduik kutiko tuo tapakai (semasa kecil dia bernama, 

setelah besar dia bergelar, ketika kecil bernama rebung, setelah dewasa bernama betung, setelah tua 

bernama ruyung, hidup ketika muda berguna, hidup ketika tua terpakai). Mempergunakan bahan 

material buluh disesuaikan dengan keadaan: Nan panjang kapambuluah, nan pendek kaparian, nan 

rabuang kapanggulai (yang panjang untuk saluran air, yang pendek untuk tempat air, yang rebung 

untuk digulai). 
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Kehidupan buluh dari kecil merupakan lambang kehidupan manusia. Rebung dibungkus denga 

kelopak yang bermiang artinya anak itu harus dipelihara sedemikan rupa jangan disia-siakan.  Bila 

ditarik pada garis kehidupan manusia, rebung disejajarkan dengan murid sekolah tadika dan sekolah 

rendah. Rebung beranjak dewasa batangnya lurus, namun masih dibungkus kelopak, disejajarkan 

dengan murid sekolah menengah yang masi harus dilindungi.  Tumbuh lurus keatas melambangkan 

cita-cita yang tinggi dan menuntut ilmu yang banyak.  Buluh yang lurus mulai tumbuh ranting-

rantingnya  satu persatu dan daunnya menjadi rimbun dan ujungnya mulai merunduk.  Dihubungkan 

dengan manusia pada usia ini sudah mulai bertanggung jawab pada diri dan lingkungannya serta 

keluarga tetapi belum memiliki ruyung.  Selanjutnya daun buluh mulai menguning dan ujung buluh 

yang paling atas semakin merunduk ke bumi, artinya walaupun sudah banyak memiliki ilmu manusia 

akan kembali keasalnya dan ingat asal-usulnya.  Buluh yang sangat tua mulai mengeluarkan bunga 

pertanda kematangan usia. Bunga merupakan lambang kematian yang meninggalkan nama baik 

(Manusia mati meninggalkan mana, harimau mati meninggalkan belang). 

 

Dalam upacara batagak penghulu, rebung bukan sahaja sebagai sayur yang disajikan dalam 

upacara adat , tetapi rebung atau buluh sebagai lambang bahwa orang yang ditabalkan jadi penghulu 

dapat diharapkan menjadi pimpinan yang berguna dan dapat melindungi anak kemanakannya selama 

hidup dan pengabdiannya tidak sia-sia sebagai pimpinan adat. 

 

2).  Reka corak bada mudia 

 

Gambar 77:  Reka corak bada mudiak. 
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Kerukunan  hidup bermasyarakat digambarkan dalam reka corak bada mudiak (ikan kecil 

mudik).  Bada adalah ikan-ikan kecil dan mudik maksudnya ke arah mudik (ke hulu). 

Kehidupan ikan-ikan kecil  yang bergerak mudik ke hulu menyonsong air yang jernih yang 

hidup seiring sejalan dalam satu arah tanpa harus saling dahulu-mendahului dan tanpa saling 

sikut-menyikut antara sesamanya. falsafah kehidupan bada mudiak menjadi lambang 

pergaulan dalam bermasyarakat yang seiya sekata, rukun, serasi, satu arah dan tujuan.  Dalam  

pepatah dikatakan: ‘Elok susun bada mudiak, manyonsong aia samo sakato, arah baririang 

samo saraso, indak saikua nan manyalo. Saiyo sakato bakayuah mudiak, tuah di ateh nan 

sakato, cilako kito basilang’ (elok susunan bada mudik, menyongsong air sama sekata, arah 

beriring sama serasa, tidak seekor yang menyela, Seiya berkayuh mudik, tuah di atas yang 

sekata, celaka bila bersengketa).  Falsafah bada mudiak merupakan konsep kerukunan yang 

baik  ditauladani dalam kehidupan bermasyarakat, seiya sekata, satu arah dan satu tujuan. 

Kehidupan yang bertolah belakang dengan falsafah bada mudiak atau yang berlain arah dan 

tujuan, tidak  akan mendatangkan ketenteraman ‘cilako kito basilang’ ( celaka kita  bersilang).  

 

Falsafah bada mudiak melambangkan kerukunan yang ditauladani oleh masyarakat 

Minangkabau, kehidupan yang seiya sekata, satu arah dan tujuan. Kehidupan yang bertolak 

beakang dengan falsafah bada mudiak atau dalam hidup bersama saling tolak belakang dan 

berlainan arah tidak akan mendatangkan ketentraman “cilako kito basilang” (celaka kita 

bersilang).  Dalam upacara batagak penghulu kesepakatan dan seiya sekata adalah azas utama 

dapat terlaksananya upacara.  Ketika mempersiapkan upacara yang paling awal dilakukan ialah  

acara babaua-baua iaitu mencari kesepakatan semua anak kemanakan dan semua anggota kaum 

didalam pasukuan.  Apabila sudah ada kesepakatan , maka boleh dilanjutkan dengan babaua-

baua selanjutnya.  Jika terdapat satu orang sahaja yang tidak setuju acara babaua-baua 

selanjutnya tidak dapat dilaksanakan. 
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Apabila terjadi perbezaan pendapat  atau berlainan pemikiran satu sama lain,  mari 

kembali pada konsep semula separti bada mudiak yang meyonsong air jernih ke hulu, ‘bila 

kusut di ujung kembali ke pangkal’ iaitu musyararah dan mufakat, sesuai dengan pepatah; 

Dicari kato nan sabuah, dicari rundiang nan saiyo, dibulekkan aia ka pambuluah, dibulekan 

kato kamufakat, elok ambiak jo hetongan, buruak buang jo paparan. Lah dapek kato nan 

sabuah, bulek pantang basandiang, kok picak pantang basuduik, tapauik makan lantak, 

takuruang makan kunci, bakato baiyo, bajalan bamulo, kato surang dibulati, kato basamo 

dipaiyokan, hasianyo data balantai papan, licin balantai kulik (dicari kata yang satu, dicari 

rundingan yang seiya, dibulatkan air ke pembuluh, dibulatkan kata dengan mufakat, yang baik 

diambil dengan rundingan, yang buruk dibuang dengan paparan. Bila sudah dapat rundingan 

yang seiya, dapat kata yang satu, bulat sudah boleh digelindingkan, nipis sudah boleh 

dilayangkan, bulat pantang bersegi, pipih pantang bersudut, terpaut makan lantak, terkurung 

makan kunci, berkata seiya, berjalan bermula, kata seorang dibulati, kata bersama diperiyakan, 

hasilnya datar berlantai papan, licin berlantai kulit).  

3).  Reka corak itiak pulang patang. 

 

gambar 77:  Reka corak itiak pulang patang. 

 

Falsafah kehidupan itik ini dituangkan ke dalam reka corak itiak pulang patang (itik pulang petang).  

Kehidupan itik digambarkan sebagai masyarakat yang suka hidup damai, saling kasih-mengasih dan 

saling menyayangi.  Secara anatomi itik adalah binatang yang lemah, mereka biasanya hidup 

berkelompok dan mereka sangat kukuh dalam kebersamaannya.  Itik mencari makan di air atau di 

rawa-rawa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.  Apabila berjalan bersama dipematang sawah 

itik akan berjalan tartip dan tidak saling dahulu-mendahului, tetapi apabila ada seekor itik terjatuh 
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dari pematang sawah, maka itik-itik yang lain pun akan turun bersama-sama menjemput temannya 

yang terjatuh  dan secara bersama pula mereka naik kembali kepematang, bak itiak jatuah ka tabiang 

(bagaikan itik jatuh ke tebing).  Demikian juga bila seekor itik sudah naik ke pematang sawah atau ke 

tempat yang lebih tinggi, itik-itik yang lain akan mengikutinya dari belakang secara tartib.  Selain itu 

itik juga terkenal sangat gigih dalam mencari rezeki mulai pagi ari sampai petang.  Apabila telah dilepas 

dari kandang itik akan berlarian menuju kolam atau rawa tempat  mengais rezeki, namun sebaliknya 

di sore ari ketika itik sudah kenyang, mereka akan berjalan santai dan tartib di pematang sambil 

menikmati mataari terbenam kembali pulang ke kandang.   

 

Konsep hidup bersama dan saling tolong menolong sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat 

tradisional Minangkabau. Segala sesuatu keputusan yang menyangkut kehidupan orang banyak 

sangat difikirkan, termasuk kesejahteraan masyarakatnya. Dalam mencarai nafkah, sesama saudara 

atau kawan tidak perlu saling sikut-sikutan dan tidak perlu saling singkir-menyingkirkan.  Kedamaian 

hidup bersama ini mereka ambil falsafah kehidupan itik (bebek) yang diaplikasikan dalam reka corak 

itik pulang patang. 

 

Falsafah kehidupan bersama yang damai menjadi tauladan bagi kehidupan bersama di bawah 

satu atap dan satu payung adat di rumah gadang.  Di dalam rumah gadang biasanya hidup beberapa 

keluarga dengan latar belakang sosial ekonomi dan pendidikan yang berbeza, mereka hidup bersama 

sama secara damai.  Apabila pimpinan adat mereka atau penghulu meraka telah tiada , mereka sama-

sama merasa berkewajiban untuk mengangkat kembali penghulu yang baru dengan cara bergotong 

royong tanpa merasa ada yang lebih pintar, lebih kaya atau lebih mampu dari yang lain.  Kebersamaan 

ini menjadi azas terlaksananya upacara batagak penghulu yang kemudian dilanjutkan dengan acara 

babaua-baua. 
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4).  Reka corak kaluak paku  

 

 

Gambar 78:  Reka corak kaluak paku 

 

 

Reka corak kaluak paku (keluk pakis) adalah lambang kepimpinan ninik mamak di Minangkabau.  

Dalam pepatah dikatakan; kaluak paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang-lenggangkan, baok 

manurun kasaruaso, tanam siriah jo ureknyo. Anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang 

kampuang dipatenggangkan, tenggang nagari jan binaso, tenggang Sarato jo adatnyo (Keluk pakis 

kacang belimbing, tempurung lenggang lenggangkan, bawa menurun ke Seruaso, tanam sirih dengan 

uratnya. Anak dipangku kemenakan dibimbing, orang kampung dipertenggangkan, tenggang nagari 

jangan binasa). 

 

Ketika babaua-baua mempersiapkan acara batagak penghulu, beberapa orang anak kemenakan 

yang dianggap memenuhi persyaratan diketengahkan sebagai calon penglu baru, namun tidak 

mudah mencari calon yang tepat sebagai pimpinan adat, karena ianya haruslah orang yang dapat 

ditauladai dan mampu menjadi pimpinan adat bagi kaumnya maupun bagi masyarakat nagari.  

Sebagai pimpinan adat ianya bertanggung jawab kepada anak kemanakannya dan sebagai lelaki 

yang menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangganya ia menjadi ayah bagi anak-anaknya.  
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Reka corak kaluak paku melambangkan tanggung jawab seorang lelaki di Minangkabau yang 

memiliki dua fungsi yaitu sebagai ayah dari anak-anaknya dan sebagai mamak dari kemenakannya 

(anak-anak dari saudara perempuannya). Ia wajib membimbing anak-anaknya sendiri dan 

membimbing kemenakannya sehingga menjadi orang yang bergunan dan bertanggung jawab 

terhadap keluarga, kaum dan negerinya.  Masyarakat Minangkabau yang menganut faham matrilineal, 

anak-anak dari saudara perempuan merupakan tanggung jawab saudara lelaki atau mamak. Dalam 

pepatah dikatakan; kamanakan manyambah lahia, mamak manyambah batin, mamak badagiang 

taba, kamanakan bapisau tajam, tegang bajelo-jelo, kandua badantiang-dantiang, dilauk ikan kanai 

pukek, di rimbo punai manangguang (kemanakan menyembah lahir, mamak menyembah batin, 

mamak berdaging tebal, kemanakan berpisau tajam, tegang berjela-jela, kendur berdenting-denting, 

di laut ikan kana pukat, di rimba punai yang menanggung).  Maksud dari pepatah di atas adalah bahwa 

mamak adalah seorang pimpinan yang dihormati dan dihargai oleh kemanakannya karena sikap dan 

karismanya. Mamak tempat berlindung dan tempat meminta bagi para kemenakannya bila mereka 

berkekurangan.   

 

5).  Reka corak lapiah ampek 

 

 

Gambar 79:   Reka corak lapiah ampe 

 

 

Reka corak lapiah ampeh (jalin empat) melambangkan jalinan empat bahagian yang terjalin dalam 

satu kesatuan yang kuat dan kokoh.  Selain itu juga merupakan lambang konsep nan ampek, 
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diantaranya; adat nan ampek (adat yang empat), kata nan ampek (kata yang empat) dan urang nan 

ampek jinih (orang yang empat jenis).  

 

Dalam upacara batagak penghulu orang yang empat jinih juga dilantik atau ditabalkan bersama-

sama ketika menabalkan penghulu baru dan oarng tersebut berasal dari suku atau payung adat yang 

sama dengan penghulu yang ditabalkan.  Orang yang empat jenis merupakan kepimpinan penghulu 

beserta kaki tangannya.  Penghulu adalah pemimpin adat dalam kaum atau sukunya, manti adalah 

orang yang dipercaya membantu penghulu sebagai humas atau penghubung, malin adalah yang 

membantu penghulu dalam berbagai hal menyangkut kepentingan anak kemenakan atau masyarakat 

yang berhubungan dengan agama.  Dubalang adalah orang yang fungsinya untuk menjaga keamanan 

kaum atau masyarakatnya 

 

6).  Reka corak siriah saganggam. 

                             

Gambar 88:  Siriah saganggam 

 

Sirih merupakan tanaman ubat yang biasanya dipakai untuk berbagai macam ubat-ubatan. Kebiasaan 

makan sirih sudah sejak lama membudaya bagi masyarakat di beberapa daerah di kepulauan 

Nusantara.  Dalam upacara adat daun sirih sangat penting artinya, pepatah mengatakan:  Setiap 

runding akan dimulai, setiap kata akan disebut, ketengahkan sirih dahulu.  Sirih adalah lambang 

musyawarah dan mufakat, dalam pepatah dikatakan: Sakabek bak siriah, sarumpun bak sarai, saciok 
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bak ayam, sadanciang bak basi, samalu saraso, sasopan sasantun (seikat bak sirih, serumpun bak 

sereh, seciap bak ayam, sedencing bak besi, semalu serasa, sesopan sesantu).  Maksudnya dalam 

kehidupan masyarakat yang berada di bawah kesatuan hukum, di bawah satu ikatan atau satu rumpun 

hendaklah seiya sekata dan saling hormat-menghormati.  Orang yang berasal dari satu rumpun juga 

sehina semalu, sesakit dan sesenang.  Kehidupan bersama yang serasa, sesakit dan sesenang, sehina 

dan semalu akan menjadikan hidup saling tolong-menolong dan hidup akan  saling bahu-membahu, 

berat sama dipikul ringan sama dijinjing, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun. Sirih sebagai 

lambang untuk menghormati tamu, separti yang diuraikan dalam pepatah di atas sebelum acara 

dimulai disuguhkan sirih dahulu.  Setelah sirih dikunyah baru dikemukakan maksud dan tujuan, baik 

bagi tamu atau tuan rumah tentang maksud dan tujuan. 

 

Masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi prinsip demokrasi, separti yang terurai 

dalam pepatah: kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu, pangulu barajo 

kamupakaik, mupakaik barajo ka nan bana, nan bana badiri sandirinyo ( kemenakan beraja kemamak, 

mamak beraja ke penghulu, penghulu beraja kemufakat, mufakat beraja sendirinya). Sirih juga 

merupakan lambang demokrasi. Konsep mesyuarat dan mufakat dalam kajian rupa mereka 

aplikasikan dalam reka corak siriah saganggam (sirih segenggam). 

 

Dalam upacara adat kebesaran batagak penghulu, sirih sangat penting artinya, tanpa ada sirih 

upacara tidak dapat dilanjutkan, bahkan jika susunannya sahaja kurang tepat pun akan menjadi 

masalah. Lazimnya yang demikian akan menjadi bahan pasambahan yang panjang antara tuan rumah 

(sapangka) dengan tamu yang diundang karena merasa tidak dihargai dan dihormati sebagaimana 

mestinya.  Dalam hal ini tuan rumah secara rasmi akan memohon maaf kepada penghulu yang 

diundang, permohonan maaf ini juga dilakukan dalam upacara pasambahan. 
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7). Reka corak salimpat 

 

 

Gambar 89:  Reka corak salimpat. 

Reka corak salimpat melambang akhlak dan budi pekarti. Reka corak salimpat dalam pepatah 

diuraikan: Salimpat namonyo aka, lapiah bapiyuah jo nan saampaian, abih tenggang jo kucekak, lauik 

panuah danau malimpah, ukia dinamo dindiang tapi, panagua alek jamu nan datang, di bawah 

tingkok manambah ragam, tando ibarat pado nan ado, kayo di aka sarato budi, dalam bapantang 

kaajukan, dangka nan tidak kasubarangan (salimpat namanya akar, jalin berjalin dengan yang 

seampaian, habis tenggang dengan kelakar, laut penuh danau melimpah, ukir dinamakan dinding tepi, 

penegur helat yang datang, di bawah tingkap penambah ragam, tanda ibarat pada yang ada, kaya 

diakal budi, dalam pantang keajukan, dangkal yang tidak terseberangi). 

Untuk menjadi hidup berguna dan terpakai oleh masyarakat, tidak cukup dengan kepintaran 

sahaja, harus disertai dengan budi pekarti, separti kata pepatah: Nan kuriak kundi, nan merah sago, 

nan baik budi yang indah baso (yang lurik kundi, yang merah saga, yang baik budi dan yang indah 

bahasa).  Dalam bermasyarakat, nan tuo dimuliakan, nan ketek dikasihani, samo gadang lawan 

bakawan, tibo dinan elok baimbauan, tibo dinan buruak bahambauan ( yang tua dimuliakan, sama 

besar lawan berkawan, tiba yang baik dihimbaukan, tiba yang buruk tanpa dihimbau berdatangan). 

Reka corak salimpat dalam upacara adat sering dijumpai pada tirai atau tabir yang berfungsi 

sebagai penutup dinding rumah gadang pada bahagian dalam.  Reka salimpat juga terdapat pada 

rekaukir dinding tepi.  Reka corak salimpat adalah lambang kekerabatan yang harmonis antara 

sapangka dengan tamu yang datang. Ikatan yang harmonis ini juga diharapkan pada para penghulu 

yang datang dengan penghulu yang baru (lapiah bapiyuah jo nan saampaian), harapan dari sapangka 
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supaya penghulu meraka yang ditabalkan dibawa seiring sejalan dalam upacara-upacara adat, separti 

dalam pasambahan hal 114: Beliau yang tersebut bagi kami silang yang berpangkal kerja yang 

berjunjung, yang  di bawa setanding duduk sejamba makan, jika  kemudik supaya di bawa sehantakan 

galah, ke hilir supaya di bawa serangkuh dayung bagi angku penghulu yang besar bertuah, ninik 

mamak kami di dalam nagari. 

 

8). Reka corak aka cino. 

 

 

Gambar 90:  Reka corak aka cino 

 

Reka corak aka cino (akar cina) merupakan lambang keuletan. Masyarakat Minangkabau merupakan 

etnis yang suka hidup merantau.  Mereka tidak segan-segan meninggalkan kampung halamannya, 

sesuai dengan pepatah: karatau madang di hulu, di rumah babungo balun, marantau bujang dahulu, 

di rumah baguno balun (keratau madang di hulu, di rumah berbunga belum, merantau bujang dahulu, 

di rumah berguna belum). Merantau bagi masyarakat Minangkabau merupakan cara hidup turun 

temurun.  Mereka merantau untuk mencari ilmu pengetahuan dan mencari rezeki.  Etnis Cina 

merupakan contoh perbandingan masyarakat yang ulet dan gigih hidup di perantauan, kegigihan dan 

keuletan tersebut dilambangkan dengan reka corak aka cino, dalam pepatah dikatakan: Ukia aka 

induak ukiran, gambaran hiduik sa alam nangko, aka nan jadi isi buahnyo, nan tanpak aka bapiuah 

ibarat nan bapakai, pakaian adat jo limbago.  Awal maso dahulu cino nan jadi ukurannyo, aka labiah 

bicaro tajam, baguru barajo maso itu, dilukih kayu sabilah, kiasan pilin aka cino (Ukir induk ukiran, 

gambaran hidup se alam ini, akar yang menjadi buahnya, yang tampak akar berpilin, kias ibarat yang 
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dipakai, pakaian adat dengan lembaga. Awal masa dahulu, cina yang menjadi bandingan, akal lebih 

bicara tajam, berguru beraja masa itu, dilukis kayu sebilah, kiasan berpilin akar cina).  Bangsa China 

merupakan kelompok etnis yang suka hidup merantau ke berbagai negara lain, mereka gigih, ulet 

dalam menjalani hidup, baik sebagai pedagang maupun sebagai pekerja.  Hal ini dilambangkan dengan 

akar tumbuhan yang merambat dan saling hubungkait antara satu sama lain, walaupun sudah 

menjalar kemana-mana namun tidak terputus dengan akar umbinya. Begitu juga dengan etnis cina, 

walaupun mereka sudah merantau jauh namun mereka tidak lupa dengan akar budaya, bangsa dan 

bahasa mereka. Reka corak akar cino melambangkan keuletan, kekuatan dan kerja keras dan 

keteguhan pendirian. 

Ketika melakasanakan upacara batagak penghulu, semua anak kemanakan yang berada 

diperantauan yang berasal dari satu payung akan pulang ke kampung secara bersama-sama 

melaksanakan upacara batagak gala penghulu yang merupakan upacara kebesaran dan sakral 

bagi masyarakat Minangkabau. Walaupun mereka jauh di perantauan karena upacara ini adalah 

upacara sakral yang harus dikuti dan dilaksanakan secara bersama-sama, terkecuali bagi mereka 

yang benar-berar berhalangan separti sakit atau sudah uzur.  Demikian juga dengan anak-anak 

yang lahir di perantauan, biasanya mereka juga diikut sertakan dan upacara, hal ini dianggap 

sebagai pengenalan budaya tradisi kepada mereka. Upacara batagak penghulu juga merupakan 

pengenalan adat bagi generasi muda yang tinggal di kampung maupun yang di perantauan agar 

tidak terlepas dari akar umbi budaya leluhir mereka iaitu budaya Minangkabau. 

 

9). Aka bapilin 

 

 



 

140 

 

Gambar  91:  Reka corak aka bapilin. 

Reka corak aka bapilin melambangkan pekerjaan mempunyai tujuan.  Dalam pepatah dikatakan; Aka 

nan bapilin, pilin jariang nak barisi, pilin kacang anak mamanjek (akar yang berpilin, pilin jaring nak 

barisi, pilin kacang anak memanjek).  Melakukan sesuatu harus ada maksud dan tujuan.  Pekerjaan 

yang tanpa tujuan menghasikan sesuatu yang sia-sia dan tidak berguna.  Setiap gerak gerik ada 

tujuannya, ada maksudnya jangan sampai suatu pekerjaan sia-sia. Oleh karena itu tidak boleh 

berputus asa karena manusia dibekali dengan akal dan fikiran dalam memikirkan sesuatu yang 

berguna dalam hidupnya. 

Bila dihubungkaitkan dengan upacara batagak penghulu, jelas upacara tersebut sangat penting 

artinya bagi kaum atau masyarakat yang bersangkutan, iaitu agar di dalam kaum ada yang 

melindungi atau yang memayungi. Biasanya apabila tidak memiliki penghulu yang memimpim 

kaum dianggab suatu aib atau memalukan. Maka dengan segala upaya upacara batagak penghulu 

dilaksanakan, sekalipun akan menggadaikan harata pusaka, tujuannya agar mereka di nagari 

dihargai dan tidak ditinggalkan dalam upacara-upacara adat nagari. 

10). Reka corak lumuik anyuik. 

 

                                   

         Gambar 92:  Reka corak lumuik anyuik. 

 

Reka corak Lumuik anyuik (lumut hanyut) dalam pepatah dikatakan; Nan bak lumuik hanyuik, tampek 

bagantuang indak ado, urang mamacik indak namuah (separti lumut hanyut, tempat bergantung tidak 

ada, orang memegang tidak mau), pepatah  ini menggambarkan seseorang atau sekelompok orang 
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yang hidup terkatung-katung, tidak dapat menyesuikan diri dalam kehidupan bersama dengan 

lingkungan dan masyarakat tempatan.  Hal ini melambangkan kehidupan orang yang durhaka, berbuat 

sesuatu kesalahan karena melanggar norma-norma hukum yang berlaku, separti melakukan pekerja 

yang tercela, mengerjakan pekerjaan asusila lainnya.  Mereka hidup dikucilkan oleh masyarakatnya, 

sehingga hidupnya terkatung-katung dan tidak ada orang yang mau menolongnya walaupun mereka 

hidup dalam kehidupan yang melarat sekalipun.  Hal ini merupakan suatu hukuman masyarakat 

terhadap orang yang bersangkutan dan kemana dia pergi hidupnya terombang-ambing. Reka corak 

lumut hanyut juga melambangkan orang yang terlepas dari keterikatan adat, namun apabila lumut 

tersebut tidak putus dari tempat tumbuhnya, melambangkan keteguhan pendirian. 

 

Orang yang memiliki sifat separti lumuik anyuik tidak akan dipilih untuk menjadi penghulu 

sekalipun waris tersebut baris atau kesempatan baginya.  Bukan sahaja untuk menjadi penghulu, 

bahkan untuk menghadiri upacara batagak penghulu di nagari ianya tidak akan diundang, karena 

orang separti ini dianggab orang yang tercela. 

11). Reka corak kambang manih 

 

 

Gambar  93:  Reka corak kambang manih 

 

Reka corak Kambang manih (kembang manis) maksudnya bunga yang sedang mekar yang terlihat 

sangat indah dipandang mata.  Kambang manih adalah lambang sopan santun, keramah tamahan dan 

suka menerima tamu.  Setiap tamu atau orang yang datang kerumah dihadapi dengan hati yang 
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senang disertai rasa kekeluargaan tanpa memandang status sosial seseorang.  Dalam pepatah 

dikatakan: kambang manih muko nan janiah, janiah nan indak baukuran. Kambang manih muko nan 

janiah, muko nan janiah hati yang suci, putiah kapeh dapek diliek putiah hati bakadaan.  Reka corak 

kambang manih biasanya diletakan pada dinding tepi  rumah 

gadang.

  

 

 

Keramah tamahan sangat penting artinya dalam upacara batagak penghulu, terutama keramah-

tamahan sapangka sebagai penyelenggara upacara.  Tanpa keramah-tamahan dengan semua 

yang ada hubungkait mustahil akan dapat bekerja sama dengan baik, separti urang sumando, ipar 

besan, anak pisang, karib dan kerabat sulit akan mau bekerja sama, bergotong royong 

melaksanakan upacara yang dianggap sakral bagi masyarakat Minangkabau tersebut.  Demikian 

juga dengan hubungan sapangka dengan para tamu atau undangan yang datang, sikap ramah 

tamah dengan muka yang jernih harus dipelihara.  Sebagai lambang keramah-tamahan ukiran 

kambang manih sering dijumpai pada dinding tepi dan dinding tepi juga sebagai lambang 

menerima tamu. 

12). Reka corak ramo-ramo sikumbang janti 

 

         Gambar 94:  Reka corak ramo-ramo sikumbang janti 

Reka corak ramo-ramo sikumbang janti (Rama-rama sikumbang janti) lambang regenarasi. Dalam 

pepatah dikatakan; Ramo-ramo sikumbang janti, katik Endah pulang bakudo. Patah tumbuah hialang 

baganti, pusako tatap baitu juo (rama-rama sikumbang janti, katip Endah pulang berkuda. Patah 
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tumbuh hilang berganti, pusaka tetap begitu juga). Dalam kehidup manusia sebagai makhluk hidup 

proses regenerasi pasti terjadi, ada yang datang dan ada yang pergi, namun bagi masyarakat adat dan 

tradisi tetap dijaga.Misalnya adat yang empat, adat nan sabana adat, adat nan teradat, adat yang 

diadatkan dan adat istiadat, tetap dipertahankan secara turun temurun, dari niniak turun kamamak, 

dari mamak turun kekemenakan. Garis pewarisan adat di Minangkabau adalah dari niniak turun ke 

mamak, dari mamak ke kemenakan. 

 

Upacara batagak penghulu adalah salah satu bukti pewarisan yang diturunkan dari generasi 

yang sebelumnya kepada pewarisnya. Pewarisan kepimpinan adat hanya boleh diturunkan kepada 

kemanakan bukan kepada anak (dari mamak  ke kamanakan). Pewarisan gelar pusaka dari mamak ke 

kamanakan ini termasuk adat nan sabana adat dan tidak boleh dirubah.  

13).  Reka corak kuciang lalok 

 

Gambar 95 :   Reka corak kuciang lalok 

Reka corak kuciang lalok (kucing tidur), adalah lambang hidup yang malas. Kucing apabila sudah 

kengan maka dia akan tidur-tiduran , tetapi bila melihat makanan dia akan pura-pura tidur sampai 

siempunya lalai.  Apabila orang lupa atau lalai, sekejap sahaja dia akan segera terbangun dan 

menerkam makan tersebut serta melarikannya. Sifah ini melambangkan sifat buruk yang harus 

dibuang jauh.  Untuk mendapatkan sesuatu harus melalui kerja keras, bukan dengan malas-malas atau 

merampas milik orang lain. Sifat kuciang lalok adalah sifat yang harus dihindarai oleh seorang 

penghulu.  Dalam upacara batagak penghulu orang yang memiliki sifat kuciang lalok tidak akan dipilih 

menjadi penghulu karena sifat yang separti ini akan merugikan dan akan menyengsarakan anak 

kemanakan di kemudian hari. 
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14).  Reka corak  ayam mancotok  lasuang 

 

Gambar 96:  Reka corak  ayam mancotok  lasuang. 

 

 

Reka corak ini melambangkan sifat yang tidak baik, menggambarkan orang yang tidak kreatif, hanya 

memakan makanan yang sudah ada.  Sifat ayam sebarti ini adalah sifat orang yang berani tidak 

berdasarkan kebernaran dengan kata lain memakai hukum rimba, iaitu siapa yang berana dia yang 

mendapat tanpa peduli  hak milik orang lain.  Orang yang separti ini tidak mau bekerja keras dan akan 

menyusahkan keluarga sahaja, termasuk ayah dan ibunya.  Sifat ini sebaiknya dijauhi kerena sifat yang 

separti ini akan menjadikan seorang tidak disukai dalam kerluaga, kaum dan masyarakatnya.  

15). Reka corak tantadu bararak. 

 

Gambar 97:  Reka corak tantadu bararak 

Reka corak tantadu bararak (ulat tentadu berarak-arakan) adalah lambang kewaspadaan terhadap 

segala sesuatu yang dianggap menyenangkan, maksudnya ulat yang jalan beriring iringan terlihat 

indah dan harmonis namun sebenarnya disebalik itu bila tidak hati-hati ulat tentadu sangat berbahaya 

dan akan menghabiskan daun-daunan dimana ia hinggap.  Sifat ini adalah sifat yang kurang baik orang 

yang terlihat baik dan kompak pada waktu tertentu bisa sebaliknya menjadi musuh yang dapat 

membinasakan dan berkhianat.  
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Dalam upacara batagak penghulu, ketika penghulu ditabalkan sebagai pimpinan adat ianya 

disumpah agar menjalankan kepimpinannya sesuai dengan kepimpinan adat jangan sampai 

berkhianat, bekerjasama untuk menghancurkan atau mengucilkan anak memanakan. Kuasa yang 

dimiki oleh seorang penghulu jangan sampai mencelakakan orang lain separti kata pepatah: Rotan 

peledai belah sipi, tarik pengikat bilah sereng, buatan anak raja tiku, baris belebas umpamanya tipis, 

bungkal naraca jika terteleng, adat bermain pada penghulu. Maksudnya kuasa yang diberikan pada 

penghulu jangan sampai disalah gunakan, yang dapatmencelakakan kemanakannya. 

16).  Reka corak tantadu maisok bungo 

 

Gambar 98:   Reka corak tantadu maisok bungo 

Reka corak tantadu maisok bungo (tentadu mengisap bunga) adalah lambang hidup bersenang-

senang di atas penderitaan orang lain.  Cerminan yang tidak baik, karena apabila tentadu hinggap pada 

bunga, maka dia akan mengisap dan memakan  bunga sampai habis.  Demikian juga apabila sudah 

memakan daun bunga akan makannya sampai habis, sampai yang tinggal hanya tulang-tulang daun 

sahaja.   

Orang yang mempunyai sifat separti tentadu mengisap bunga, orang tersebut tidak segan-segan 

menghabiskan harta benda yang dimiliki oleh orang lain.  Sifat separti ini adalah sifat tercela dan 

tidak berperikemanusiaan, dia hidup di atas kesengsaraan orang lain.  Falsafah tantadu maisok 

bungu (ulat menghisap bunga adalah lambang sifat yang kurang baik, sifat ini sangat berbahaya 

orang yang separti ini akan menyengsarakan oarang lain. Karena itulah ketika upacara batagak 

penghulu, calon penghulu disumpah agar jangan sampai menyengsarakan anak kemanakan,dan 

ianya mengikrarkan: Demi Allah sayo bajanji, akan menghukum adia,akan bakato bana, 

mamaliharo anak kamanakan, manuruik alua nan luruih, manampuah jalan nan pasa, 
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mamalihari harato pusako, kusuik nan kamanyalasaikan, karuah nan kamanjaniahkan, 

mamaliharo anak kamanakan, sarato koroang dengan kampuang. 

17).  Reka corak lapiah tigo 

 

Gambar 99:   Reka corak lapiah tigo 

Reka corak lapiah tigo adalah lambang kepimpinan Minangkabau.  Dalam kepimpinan masyarakat 

Minangkabau dikenal dengan tali tigo sapilin, tungku tigo sahajarangan ( tali tiga sepilin, tungku tiga 

sejarangan).  Tali tiga sepilin tiga unsur tokoh kepimpinan 

 yang terdiri dari; ninik mamak (penghulu), alim ulama dan cerdik pandai.  Kepimpinan ninik mamak 

terdiri dari para penghulu, alim ulama terdiri dari para tokoh agama, sedangkan cerdik pandai adalah 

para cendikiawan.  Ketiga unsur tokoh ini bersatu bagaikan tali tiga sapilin dalam kepimpinan 

masyarakat. 

Di dalam masyakat bernagari penghulu dalam kepimpinannya tidak sendiri tetapi dengan unsur 

kepimpinan yang lain, cerdikpandai dan alim ulama.  Ketika upacara pasambahan dam upacara 

batagak penghulu, penghulu sepasukuan memohon kepada para penghulu yang hadir untuk 

membawa penghulu yang baru bersama-sama dalam berbagai kegiatan adat dalam nagari, seiring 

sejalan di dalam masyarakat bernagari  bersama-sama dalam memimpin adat  nagari dengan unsur 

kepimpinan yang lain yang dinamakan tali tigo sapilin. 

18). Reka corak jalo taserak 

 

Gambar 100:  Reka corak  jalo taserak. 
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Reka corak jola taserak (jala terkembang)  kadang kala disebut juga dengan jarek takambang (jerat 

terkembang). Jola adalah jerat yang biasanya dipakai untuk penangkap ikan, burung atau binatang 

lainnya. Reka corak jalo taserak adalah lambang kebersamaan tanpa memilih dan membeza orang.  

Dalam upacara batagak penghulu semua karib kerabat, ipar besan,anak piasang dan pimpinan adat 

dalam nagari (penghulu, ulama dan cerdik pandai) serta seisi kampung diundang untuk menghadiri 

upacara batagak penghulu dijerat bagai  melempar jala, semua diundang untuk menghadiri upacara 

batagak penghulu sebagi upacara kebesaran dalam nagari . 

19). Reka corak tupai managun. 

 

Gambar 101:  Reka corak tupai managun. 

Reka corak tupai managun adalah lambang kreatifi dan kelincahan dalam hidup.  Tupai adalah 

binantang yang hidupnya lincah meloncat dari pohon ke pohon, dia sangat lincah dan bijak dalam 

meloncat separti kata pepatah: sepandai pandai tupai meloncat, sekali akan jatuh juga.  Tupai sendiri 

bagi manusia adalah binatang yang saling berebut rejeki dengan saling memanfaatkan buah-buahan 

sebagai makanan.  Karenanya manusia menganggap tupai adalah binatang perusak atau pengganggu, 

namun manusia memetik hikmah terhadap kelincahan tupai dalam hidup.  

 

Dengan demikian reka corak tupai managun adalah lambang kelincahan dalam menghadapi 

tantangan hidup. Manusia mengambil makna positif dari kehidupan tupai, bahwa menghadapi 
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tantangan hidup harus dibekali dengan kegigihan dan kelincahan dengan demikian harus dibekali 

dengan berbagai ilmu dan keterampilan. Penghulu diharapkan mahur dan lincah menggunakan 

kata-kata perbilangan adat dalam pasambahan, biasanya penghulu yang baru dilantik dalam 

upacara batagak penghulu akan dilatih menggunakan kata-taka perbilangan adat dalam 

pasambahan. Latihan pasambahan ini masih dalam upacara batagak gala, diharapkan ianya lincah 

selincah tupai melompat 

 

 

Gambar 102: Seorang tukang ukir, mengukir reka corak kalalawa bagayuik yang biasanya diletakan 

pada dinding tepi. 
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Gambar 103:  Reka ukir yang terdapat pada sudut rumah gadang 

Puti Bungsu Bukittinggi. 

Beberapa Desain Motif Ukiran Minangkabau 

 

Gambar 104:  Reka corak salimpat 

 

Gambar 105:  Reka corak aka bapilin 

 

Gambar 106:  Reka corak aka saganggam 
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Gambar 107:   Reka corak tupai managung 

 

Gambar 108:  Reka corak kalalawa bagayuik 

 

Gambar 109: Reka corak kambang manih 

 

Gambar 110: Reka corak saluak laka  
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BAB IX 

PASAMBAHAN  BATAGAK RUMAH GADANG 

 

 

Jo salam sambah dianjuang 

samo mamohon pado Allah 

salawat jo salam pado nabi 

 

dek buek bakeh bahuni 

dek alua tak buliah tidak 

wakatu bak mano ragam di dunia 

baturuik juo saluruihnyo 

di dalam majelis medan nangko 

 

Sambah lalu salam tatimpo 

kapado sagalo nan adok adang 

indak diatok dibilang gala 

kapa atok dibilang juo 

nan gadang kok kurang sambah 

nan tinggi kok kurang anjuang 

ampun jo maauh mamanuhi 

 

Dek duduak manganduang niaik 

kok tagak manganduang cinto 

siang malam rintang manyabuik  

Dengan salam sambah disanjung 

sama memohon pada Allah 

selawat dengan  salam pada nabi 

 

karena  buatan untuk  dihuni 

karena alur tak buleh tidak 

waktu separti mana ragam di dunia 

diturut juga selurusnya 

di dalam majelis medan ini 

 

sambah lalu salam tartimpa 

kepada segala yang hadir 

tidak diatap dibilang gelar 

kepada pengatap dibilang juga 

yang besar jika kurang sembah 

yang tinggi jika kurang anjung 

ampun dengan maaf memenuhi 

 

Karena duduk mengandung niat 

jika tegak mengandung cinta 

siang malam selalu disebut  
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patang pagi tak kunjuang lupo 

suri tagantuang nak bauleh 

buncai tarantang naknyo sudah 

awa dikana kapamulai 

dibilang maso musim saisuak 

dibaka kumayan putiah 

 

mandulang cando asoknyo 

naiak ka langik sia baka 

jatuah ka bukik rupo gunuang 

lareh kalauik basasaran 

Diunjamkan lutuik nan duo 

ditakuakan kapalo nan satu 

disusun jari nan sapuluah 

mamintak kapado nan kuaso 

 

Ladiang pandak parambah paku 

lalito kajunjuang baniah 

kandak sadang balaku 

pinto sadang kabuliah 

lahialah pulo cinto hati 

dek kaciak dalam baduangan 

agak gadang dalam buaian 

dilingkuangan asuhan ibu bapo 

petang pagi tidak kunjung lupa 

suri tergantung ingin disambung 

bengkalai terentang supaya sudah 

asal diingat untuk memulai 

dibilang masa musim dahulu 

dibakar kemenyan putih 

 

mendulang rupa asapnya 

naik ke langit jadi terang 

jatuh ke bukit bagai gunung 

rontok ke laut bertujuan 

Diunjamkan lutut yang dua 

dituntukan kepala yang satu 

disusun jari yang sepuluh 

memintak kepada yang kuasa 

 

Parang pandak perembah pakis 

lalito buat junjungan benih 

kehendak sedang berlaku 

pinta sedang akan terkabul 

lahirlah pula cinta hati 

kecil  dalam bedungan 

hampir besar dalam buaian 

dilingkungan asuhan ibu bapa 

dalam bimbingan ninik mamak 
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dalam bimbingan niniak mamak 

 

Dek sungguah rajin baguru 

dek kuaik namuah batanyo 

gadang lah dihantakan pukam 

tinggi lah disasakan rueh 

tahu dikilek dengan bayang 

ulimu dalam paham bakunci 

urang nan cadiak candokio 

kini lah jadi biopari 

 

Langkah ciek jadi panjang 

rundiang sabuah jadi banyak 

indak pueh dek nan baiak 

indak pasai dek nan elok 

dek mamacik kato adat 

mamagang kato pusako 

suri tagantuang nak maulek 

bangkalai tagamba naknyo sudah 

baiyo-iyo samo adiak 

mamak niniak jo ibu bapa 

sarato alam saisinyo 

nak mamakai adat nan kewi  

manuang limbago nan tajarang  

 

Karena sungguh rajin berguru 

karena kuat mau bertanya 

besar karena usahanya  

tinggi telah didesak ruas 

tahu dikilat dengan bayang 

ilmu dalam paham berkunci 

orang yang cerdik cendekia 

kini telah jadi orang disegani 

 

Langkah sutu jadi panjang 

runding sebuah jadi banyak 

tidak puas dengan yang baik 

tidak bosan karena elok 

karena memegang kata adat 

memegang kata pusaka 

suri tergantung hendak diulas 

bengkalai tergambar supaya sudah 

beriya-iya sama adik 

mamak ninik dengan ibu bapa 

sarta alam seisinya 

hendak memakai adat yang kewi 

menuang lembaga yang terkembang  

akan jadi pusaka kemudian 
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ka jadi pusako kamudian 

pusako dari dahulu 

barih tabantang dari niniak 

pusako lamo tagantuang tinggi 

tabedo lamo dalam bangkalai 

 

Lah dapek bulek sagolek 

pipih lah buliah dilayangkan 

dihetong-hetonglah hari 

dibilang-bilanglah bulan 

dikambang galah salapan 

jalan nan limo tabantang nyato 

sakatikolah alam jo isinyo  

ditagakkan janjang nan panjang 

dibukak kunci sitinjau lauik 

tigo bulan manjamua padi  

tigo bulan manapuang bareh 

hasialah sunat jo paralu 

baliuang jo banci lah cukak pulo 

 

Bakumpualah umat gadang kaciak 

manuju bukik siguntang guntang  

lah mandaki bukik baringin 

manurun lurah baraia  

pusaka dari dahulu 

baris terbentang dari ninik 

pusaka lama tergantung tinggi 

lama terletak dalam bengkalai 

 

Telah dapat bulat sehati 

pipih telah boleh dilayangkan 

dihitung-hitunglah hari 

dibilang-bilanglah bulan 

dikembang galah delapan 

jalan yang lima terbentang nyata 

seketika alam dengan isinya  

ditegakkan jenjang yang panjang 

dibuka kunci sitinjau laut 

tiga bulan menjemur padi  

tiga bulan menepung beras 

hasilnya sunat dengan fardu 

beliung dengan parang cekung pula 

 

Berkumpullah umat besar kacil 

menuju bukit siguntang guntang  

telah mendaki bukit beringin 

menurun lurah berair  

batu pipih banyak bersanding 
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batu pipih banyak basandiang 

batu bulek balumuik pulo 

rimbo laweh pasawangan 

lah tumbuah takuik jo ganta 

lah samak jalan kapai 

lah tarang jalan ka baliak 

lalu bamanuang sakuto  

sambia baranti balapeh panek 

 

Dikunyah siriah sakapua 

dilapeh pandang hilia mudiak 

pandang banamo pandang makripat 

syariat hakikat mamaliharo 

 

Dek hatta takadia allah 

rimbo rayo lah baruang 

lah tampak kayu kamari ciek 

kayu nan patuik  jadi tiang tuo dapek dahulu 

kayun nan tidak gadang bana 

tinggi nan tidak tinggi bana 

pucuak malembai awan biru 

urek manyapu pungguang lambu 

dahan mamaku pulau Paco 

gadang nan tujuah pamagutan 

batu bulat berlumut pula 

rimba luas tempat yang lengang 

datang takut dengan gentar 

telah semak jalan akan pergi 

telah terang jalan akan pulang 

lalu bermenung seketika 

sambil berhenti berlepas penat 

 

Dikunyah sirih sekapur 

dilepas pandang hilir mudik 

pandang banama pandang makrifat 

syariat hakikat memelihara 

 

Karena takdir allah 

rimba raya telah terbuka 

telah tampak kayu satu-satu 

kayu yang patut  jadi tiang tuo dapat 

dahulu 

kayu yang tidak besar benar 

tinggi yang tidak tinggi benar 

pucuk melambai awan biru 

urat menyapu pusat bumi 

dahan memaku pulau Perca 

Besar yang tujuh pelukan 
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Di baniah bagaluang ula nago 

di dahan bajuntai ula taduang 

sicindai bamain surang 

labah bagantuang di rantiangnyo 

jihin jo pari bapakiakan  

tasirok darah di dado 

tagamang paham nan tujuah 

dibaka kumayan putiah 

manyaru kapado nan kiramaik 

mamintak kapado nan kabuliah 

 

Bakiluk alang tangah hari 

dek sungguah ujuik mamintak 

mailak ula jo taduang 

mangirok labah jo jihin 

kutiko baiak nanlah tibo 

ditakuaklah kayu gadang nantun 

dek lamo takuak manakuak 

lah salurah tatimbun bahan 

lah saguguak tatimbun sangka 

rabahlah kayu maso itu 

 

Nan patuik ditarah lah ditarah 

Di pangkal bergelung ular naga 

Di dahan berjuntai ular tadung 

sicindai bemain seorang 

lebah bergantung di rantingnya 

jin dengan peri berpekikan  

berdesir darah di dada 

tergamang paham yang tujuh 

dibakar kemenyan putih 

menyeru kepada yang keramat 

meminta kepada yang akan memberi 

 

Berkilit elang tengah hari 

karena sungguh hujud meminta 

mengelak ular dengan tadung 

menghilang lebah denga jin 

ketika baik telah tiba 

ditebang kayu besar itu 

karena lama tebang menebang  

telah selurah tartimbun bahan 

telah seguguk tartimbun sangkar 

rabahlah kayu maso itu 

 

Nan patut ditarah telah ditarah 

yang perlu dipotong telah  diukur  
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nan ukua dikabuang lah dikarek 

tiang tuo duo baleh alua 

tiang panjang alua salapan 

tiang tapi lah dapek pulo 

tiang tangah salo manyalo 

paran panjang bao mambao 

lah diirik kayu panjang singkek 

lalu dirandam dibanamkan 

lah duo tahun talampau 

cukuik katigo tahun panuah 

ganoklah ramuan rumah gadang 

 

Barawi cadiak candokiyo 

dicari padang nan lapang 

dilaco tanah sabingkah 

pusako niniak nan dahulu 

lalu diukua dijangkokan dilingka 

jo aia panawa 

didarahi jo darah ayam 

ayam sibiriang putiah kaki 

duo jo hitam bapantang kuriak 

digabuang asok kumayan 

dipanggia niniak dengan mamak 

disaru aruah niniak muyang 

tiang tuo dua belas alur 

tiang panjang alur delapan 

tiang tepi telah dapat pula 

tiang tengah sela menyela 

paran panjang bawa membawa 

telah ditarik kayu panjang dan pendek 

lalu direndam dibenamkan 

telah dua tahun terlampau 

cukup ketiga tahun penuh 

genaplah ramuan rumah gadang 

 

Bersiaplah cerdik pandai 

dicari padang yang lapang 

diteroka tanah sebingkah 

pusaka ninik yang dahulu 

lalu diukur dijangkakan  

dilingkar  dengan air penawar 

didarahi dengan darah ayam 

ayam sibiring putih kaki 

dua dengan hitam berpantang lurik 

digabung asap kemenyan 

dipanggil ninik dengan mamak 

diseru arwah nenek moyang 

dihadirkan di alam gaib 
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dihadirkan di alam gaib 

tando alamat maminta izin 

 

Langkah kok sasek dek maayun 

kurenah kok sumbang mambaokan 

usah dimakan sumpah satiah  

nak salamaik lahai jo batin 

pusako alam saisinyo 

lah langkok rukun jo saraik 

titah kapado tukang tuo 

dibangkik ramuan rumah gadang 

dibao ka tanah parumahan 

tunggak tuo tibo dahulu 

langkok jo alat paragatnyo 

himpun sagalo tukang nan utuih 

utuih nan tidak mambuang kayu 

lah dibarih makanan paek 

lah lalu rusuak palanca 

lah takanak rusuak malintangf 

paran panjang mambao tagak 

lah lakek cindai panjang tujuah 

payuang panji nan sakaki 

lah baucap lah batando 

lah bakilin ba ambalau 

tanda alamat meminta izin 

 

Langkah jika sesat karena mengayun 

kurenah jika sumbang membawakan 

usah dimakan sumpah sakti  

supaya selamat lahir dengan batin 

pusaka alam seisinya 

telah lengkap rukun dengan syarat 

titah kepada tukang tua 

dibangkit ramuan rumah gadang 

dibawa ke tanah perumahan 

tiang tua tiba dahulu 

lengkap dengan segala peralatan 

dihimpun sagala tukang yang padai 

pandai yang tidak membuang kayu 

telah dibaris makanan pahat 

telah lalu rusuk pelancar 

telah terpasang rusuk melintang 

paran panjang membawa tegak 

telah lekat cindai panjang tujuh 

payung panji yang sekaki 

telah berucap telah bertanda 

telah berkelim berambalau 

berikat benang beragi 
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baikek banang baragi 

bakapua jo siriah pawa 

asok kumayan nan sagabun 

nak tarangkek jumbalang kayu 

takuak singanga rimbo 

 

Ujuik satu pangana bunta 

indak manduo hati lai 

baitu syarat rukunnyo 

dek adat pusako lamo 

dek coreng barih dahulu 

disabuik awa mulonyo 

tasabuik sitambo lamo 

takalo adat kadipakai 

nan balukih balimbago 

sahajak langik basentak naiak 

baru bumi mahantam turun 

tarabiklah cahayo nan salapan 

ampek dilangik nan tagantuang 

banamo bintang timur jati 

kawannyo bulan jo mata hari 

 

Allah taala bapambari 

alah buliah cintoan hati 

berkapur dengan kapur sirih  

asap kemenyan yang segelombang 

supaya terangkat jembelang kayu 

hilang setan rimba 

 

Ujud satu ingatan bulat 

tidak mendua hati lagi 

begitu syarat rukunnya 

karena adat pusaka lama 

dek  coret baris dahulu 

disebut awal mulanya 

tersebut sitambo lama 

tatkala adat akan dipakai 

yang berlukis berlembaga 

sejak langit bersentak naik 

baru bumi menghantam turun 

terbitlah cahaya yang delapan 

empat dilangit yang tergantung 

bernama bintang timur jati 

kawannya bulan dengan mata hari 

 

Allah taa’la maha pengasih 

telah boleh cintaan hati 

cahaya yang bukan alang kepalang 
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cayo nan bukan alang kapalang 

siang tak dapek baliku 

tarang malam basigai bulan 

nyato dek kito nan basamo 

syariat samo nampak 

kok dipandang pandangi bana 

lah elok tampak dimato 

lak lakek pangana diri 

cinto jo angan nanlah putuih 

sahajak samulo dahulunyo 

suri tagantuang nan dahulu 

kini baniat maulasi 

tagak dek hujan nan bapuhun  

kato baasa jo bamulo 

niat tasimpan lah batahun 

kini dikambang naknyo nyato 

 

Manuruik barih jo balabeh  

lah dihelo lah diunjun 

lah diirik lah ditumpia 

tagak badiri tiang tuo 

dari jauah alek lah datang 

nan hampia panggilan tibo 

kini lah samo dikunjungi 

siang tidak dapat berliku 

terang malam diterang bulan 

nyata oleh kita yang bersama 

syariat sama tampak   

jika dipandang pandangi benar 

telah elok tampak dimata 

telak lekat ingatan diri 

cinta dengan angan yang telah putus 

sejak semula dahulunya 

suri tergantung yang dahulu 

kini berniat mengulas lagi 

karena hujan yang dimohon  

kata berasal  dengan bermula 

niat tersimpan telah bertahun 

kini dikembang supaya nyata 

 

Menurut baris dengan belebas  

telah ditarik telah diregang 

telah ditarik telah dijolok 

tegak berdiri tiang tuo 

dari jauh helat telah datang 

yang hampir panggilan tiba 

kini telah sama dikunjungi 

alam berkumpul dengan adatnya 
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alam bakumpua jo adatnyo 

dimedan nan basatu 

 

Dek kandak sadang balaku 

pintak sadang kabuliah  

tidak ado maro malintang 

sampai salamat samparono 

baitu tata barihnyo adat 

adat lamo pusako usang 

warih nan sahajak dahulunyo 

jawek bajawek sampai kini 

tasuo bak bida bido adat 

tatarah kayu sirukam 

ureknyo lingka balingka 

lah tampak sumangek alam   

rumah gadang tagak jualan tingga  

inggiran gonjong nan ampek 

tiang panjang tagak badiri 

dibimbiang dek paran panjang 

Marajo Lelo tagak di tangah 

buek arek karang lah mulia  

tando bangkalai lah nak sudah 

tunggak randah tunggak di tapi 

tampak dimuko tampak di balakang 

di medan yang bersutu 

 

Karena kehendak sedang berlaku 

pintak sedang diberi 

tidak ada mara melintang 

sampai selamat sempurna 

begitu tata barisnya adat 

adat lama pusaka usang 

waris yang sahajak dahulunya 

sambut bersambut sampai kini 

bertemu separti bidalan adat 

ditebas kayu sirukam 

uretnya lingkar berlingkar 

telah tampak semangat alam   

rumah gadang berdiri jualan tinggal 

sampai gonjong yang empat 

tiang panjang tegak berdiri 

dibimbing oleh paran panjang 

Marajo Lelo tegak di tengah 

buatan kuat reka yang mulia  

tanda bengkalai telah akan sudah 

tiang rendah tiang di tepi 

tampak dimuka tampak di belakang 

dunia sempurna langgam berdiri 
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dunia asah langgam badiri 

salamat alek jamu nan datang 

rasuak palanca pakakehnyo tunggak 

di bawah paran panjang 

 

Dek adat nyatolah kewi 

alam ka pulang basuko hati 

pusako katingga di inggiran 

kito puhunkan doa salamat 

mudahan rang tukang tidak nan cacek 

 

Kayu batuah lah ditawa 

singanga rimbo lah baasok 

dek tuah rumah gadang 

dek elok ranah Minangkabau 

dek saujuik alam nan panuah 

jan lamo bangkalai tarantang 

bapaham juo malah kito 

ulemu di dalam badan 

lah malatuih sitanggo lamo 

tatagak marawa basa  

di bawah tirai langik langik  

didepan banta sarugo 

babuni gandang jo memongan 

selamat helat jamu yang datang 

rusuk pelancar perkakasnya tiang 

di bawah paran panjang 

 

Dek adat nyatalah kewi 

alam akan pulang bersuka hati 

pusaka akan tinggal di tempatnya 

kita mohonkan doa selamat 

mudahan  tukang tidak yang cacat 

 

Kayu bertuah telah ditawar 

Jembalang rimba telah diasapi 

karena tuah rumah gadang 

karena elok ranah Minangkabau 

karena seujud isi alam 

jangan lama bengkalai terentang 

berpaham juga malah kita 

ilmu di dalam badan 

telah meletus sitangga lama 

berdiri merawa besar  

di bawah tirai langit langit  

didepan bantal sorga 

berbunyi gendang dengan momongan 

bunyi caklempong genap ganjil 
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bunyi talempong ganok ganjia 

tabuah larangan babunyi sorang 

nan kato iyo baitu  

niat jo nasa nan lah sampai 

ikarah mulia lah bauni 

umpamo salamat samparono 

 

Lahia jo batin saukuran 

isi kulik sarupo lahia 

ganggam harek pagangan taguah 

tibolah lukih dilimbago 

hancua siriah manjadi sapah 

kaleknyo tingga dirangkuangan 

sirahnyo tampak dibibia 

pariso marauang tabuah 

sihat anggoto katujuahnyo 

 

Namun sakarang iko kini 

karajo lah samo kito angkek 

adat lah tibo dilanggamnyo 

tuah karajo lah manjadi 

niak sampai dunia lah lansuang 

awa jo akia lah santoso 

curai paparan kato adat 

beduk larangan berbunyi sendiri 

yang dikata iya begitu  

niat dengan nazar yang telah sampai 

ikral mulia telah ditempat 

umpama selamat sempurna 

 

Lahir dengan batin seukuran 

isi kulit serupa lahir 

genggam herat pegang teguh 

tibalah lukis dilembaga 

hancur sirih menjadi sepah 

sepatnya tinggal dikerongkongan 

merahnya tampak dibibir 

periksa meraung tabuh 

sehat anggota ketujuhnya 

 

Namun sekarang ini 

kerja telah sama kita angkat 

adat telah tiba dilanggamnya 

tuah kerja telah menjadi 

niat sampai dunia telah tahu 

awal dengan akhir telah sentosa 

curai paparan kata adat 

telah berbagai hasil rundingan 
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lah babagai buah rundingan 

awa dirunuik kapamulai 

tagak dek kilap jo klapat 

kalau batamu lilik sumbiang  

kok ratak tolonglah sampai 

hinggo itu sambah digamak 

kato sudah rundiangan baranti 

katagak sambah sayo anjuang  

kaduduak ampun sayo mintak 

kato jo maaf disudahi 

awal dilangkahkan akan dimulakan 

karena kilaf  dan kilapat 

jika bertemu cacat dan cela 

jika retak tolonglah sampai 

hingga itu sembah disampaikan 

kata sudah rundingan berhenti 

akan berdiri sembah saya sanjung  

akan duduk ampun saya mintak 

kata dengan maaf disudahi 
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GLOSARI 

 

 

Alam takambang Alam takambang  falsafah masyarakat Minangkabau yang 

berazaskan alam, mereka belajar dan berguru  pada alam, 

dikatakan alam terkembang jadi guru. 

 

Alua jo patuik Asas hukum dan kehidupan sosial mengikut adat istiadat yang 

berlaku pada masyarakat Minangkabau 

 

 

Anak pisang Anak-anak yang lahir dari perkawinan  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. 

 

Bada mudiak Ikan kecil mudik menyongsong air jenih nama reka corak 

Minangkabau  yang melambangkan kehidupan yang satu arah 

dan satu tujuan dalam mencapai tujuan bersama. 

 

Balai adat Tempat mesyuarat adat pada nagari atau luhak, balai adat 

bukanlah milik suku atau kaum tetapi milik nagari atau luhak.  

 

 

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. 
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Baralek gadang    Upacara kenduri besar mengikut adat Minangkabau, keduri 

separti 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. 

 

 

Batagak rumah gadang Mendirikan konstruksi rumah gadang yang dikerjakan secara 

bergotong royong dalam suatu upacara adat. Batagak rumah 

gadang merupakan upacara yang paling penting dari semua 

upacara adat 

 

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.  

 

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.    

 

 



 

171 

 

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. 

 

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. 

 

Medan nan bapaneh  tempat melaksanakan upacara adat atau kesenian rakyat di 

dalam nagari, biasanya untuk  setiap nagari memiliki satu medan 

nan bapaneh dan ada yang mengatakannya pamedanan. 

 

Pepatah-petitih  Sastera masyarakat Minangkabau mengandung metafora yang 

banyak dipakai pada upacara pasambahan adat. 

 

Raban  Dinding penutup kandang yang terdapat sekeliling rumah gadang 

yang terbuat dari ruyung pohon palma atau bambu. 

 

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. 

 

 

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. 

   

Sapangka Tuan rumah atau pengurusi dari suatu kenduri atau upacara adat. 

Anggota kaum yang melansungkan upacara adat batagak 
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penghulu dikatakan sapangka atau orang yang punya hayat 

dalam suatu perhelat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


