
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pengantar 

 

 Bismillahirrahmanirrahim 

 Assalamualaikum W.W 

 

 

 

Kota Padang sebagai sebuah ibu kota Propinsi jelas menggambarkan sebuah dinamika kehidupan kota 

yang peset, kehidupan sosial budayanya dapat berubah  dalam waktu yang sangat singkat. Hal itu sulit  

dihindari dan kemungkinan akan muncul budaya baru yang tidak berakar pada budaya sendiri. Dilihat 

dari latar belakang kota Padang, yang merupakan bagian dari kawasan Minangkabau, jelas memiliki 

latar lelakasng sosial budaya Minangkabau. Seiring dengan perubahan dan dinamika kota Padsang, 

budaya Minangkabau tampak mulai banyak mengalami pergeseran, bahkan sebagiannya benar-benar 

sudah berubah.  

Seiring dengan konsep kembali kenagari, perlu dilakukan upaya pemahaman kembali adat-

istidat budaya Minangkabau ditengah-tengah masyarakat Minangkabau.Untuk itu perlu kerja sama 

antara masyarakat Minangkabau, pemerintah dan akademisi dalam pelaertarian budaya 

Minangkabau, satu kata dalam menata ulang atau merevitralisasi budaya Minangkabau bagi semua 

lapisan masyarakatnya.  

Buku ini merupakan hasil penelitian tentatang tantang adat- istiadat perkawinan dan filosofi 

pakaian penganten masyarakat Minangkabau Rantau Pesisir (Padang). Walaupun penulisan buku ini 

merupakan bagian kecil dari budaya Minangkabau, sebagai unkapan kecintaan terhadap budaya 

Minangkabau. Harapan penulis buku ini dapat memberikan gambaran tentang adat-istiadat dan 

filofofi benda budaya masyarakat Minangkabau pada umumnya dan adat-istidat  perkawinan dan 

filosofi pakaian penganten masyarakat Minangkabau Rantau Pesisir (Padang) .  

 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penelitian 

dan penerbitan buku ini.  

 

             Padang Juni 2015 

        Penulis 
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PENDAHULUAN 

 

Kebudayaan yang merupakan ujud dari  norma sosial mempunyai aturan-aturan yang harus 

dihormati dan ditaati secara bersama oleh masyarakat di mana kebudayaan itu berada. Norma 

terjadi karena interkasi manusia dalam kelompok dan norma dapat juga dikatakan tingkah laku 

masyarakat yang diakui dan ditaati secara bersama dalam kehidupan berkelompok. Salah satu 

norma dalam masyarakat adalah norma perkawinan. 

Pada hakikatnya perkawinan merupakan sesuatu yang sakral bagi manusia dalam lintasan 

hidupnya, karena perkawinan merupakan titik awal bagi seseorang melepaskan dirinya dari 

lingkaran kelompok keluarganya dan mulai membentuk kelompok keluarga kecil yang secara 

rohaniah tidak lepas dari pengaruh kelompok kehidupan semula. Amir M.s menambahkan tentang  

fungsi pekawinan, yaitu:  

- Sebagai perhubungan yang sah untuk hubungan seksual antara seorang lelaki dengan seorang 

wanita dipandang dari segi adat dan agama.  

- Penentuan hak dan kewajiban serta perlindungan atas suami isteri dan anak-anak. 

-  Memenuhi keperluan manusia akan teman hidup, status sosial dan terutama untuk memperoleh 

ketenteraman batin.   

- Memelihara kelangsungan hidup kekerabatan dan menghindari kepunahan”. 

 Karena begitu pentingnya perkawinan dalam kehidupan, maka masyarakat dari berbagai 

latar belakang budaya, menjadikan perkawinan sebagai suatu upacara yang disakralkan. Oleh sebab 

itu masyarakat budaya pada umumnya mengenal adat-istiadat perkawinan yang ditaati secara sah 

dengan tata cara yang sudah diatur menurut adat istiadat yang berlaku dalam komonitasnya, hal ini 

juga berlaku pada masyarakat Minangkabau. 

Dalam masyarakat Minangkabau, adat istiadat perkawinan tidak hanya sebuah tatacara 

upacara, tetapi dilengkapi dengan benda upacara, diantaranya;  pakaian penganten, pelaminan dan 



cerana sirih pinang sebagai alat penanti tamu. Benda budaya yang dijadikan benda upacara tersebut 

bukan sekadar benda pelengkap semata, melainkan menjadi bagian dari adat istiadat yang  sakral,  

juga merupakan lambang adat yang memiliki makna. 

Biasanya upacara perkawinan dibuat semeriah dan semewah mungkin, sesuai ukuran 

masyarakat dan status sosial dan ekomoni yang dimiki. Suasana yang demikian sebagai upacara 

pengukuhan secara sah status sosial kepada pengantin, yaitu sebagai suami dan isteri. Benda upacara 

yang dijadikan benda adat dalam perkawinan jelas merupakan lambang yang mengandung nilai-nilai 

falsafah Minangkabau. Anwar Ibrahim (1985) menambahkan “Lambang yang diungkapkan dalam 

upacara perkawinan dan kelengkapan upacara perkawinan masyarakat Minangkabau mengandung 

falsafah dan simbolik yang merupakan pencerminan dan corak kebudayaan dalam arti nilai-nilai yang 

menjadi pola tingkah laku masyarakat yang bersangkutan”. 

Pakaian penganten adalah salah satu benda upacara yang dipakai dalam adat istiadat 

perkawinan. Perjalanan waktu dan sejarah, membuktikan kretivitas seni serta nilai-nilai estetika yang 

dimiliki masyarakat Minangkabau dalam berpakaian sangat erat hubungannya dengan sejarah 

perdagangan masa lampau dengan bangsa lain seperti Cina, Arab, Portugis dan India. 

 Mereka telah menggabungkan berbagai unsur dari pakaian yang dipakai dan dibawa oleh 

pedagang ke dalam pakaian sehari-hari dan pakaian yang dipakai dalam  upacara-upacara adat. 

Rancangan pakaian yang telah diubah suai, sesuai dengan norma- sosial dan norma dan konsep adat 

bersendi syarakat dan konsep aam terkembang jadi guru, yang dimasukkan ke dalam konsep 

rancangan. Sehingga lahir pakaian  adat sebagai benda adat,  yang bukan hanya merupakan benda 

pelengkap upacara semata, tetapi juga merupakan lambang yang mengandung nilai-nilai filososifi adat 

Minangkabau.  Hal ini sangat tercermin pada pakaian adat dari Lulah Nan Tigo. Pada masyarakat yang 

hidup di daerah pantai yang merupakan daerah rantau Minangkabau, mereka banyak berhubungan 

dengan pendatang termasuk bangsa kolonial, memberi pengaruh pada  pakaian adatnya terutrama 

pada pakaian penganten lelaki. 



Pakaian pengantin sebagai bagian dari pakain adat Minangkabau merupakan lambang yang 

mengandung nilai-nilai  falsafah adat Minangkabau, yang diwujudkan dalam bentuk desain pakaian 

dan desain hiasan. “Penataan dan cara menggunakan pakaian pengantin diatur menurut adat, diikat 

dan dikungkung oleh falsafah serta martabat yang dikandung oleh pakaian tersebut”(Dt. Lubuk Sati: 

1986).  

Namun dilihat dari perkembangan pakaian pengantin tradisional Minangkabau, tampak 

banyak mengalami perubahan. Hal ini seiring dengan perubahan sosial budaya dalam masyarakat. A.A. 

Navis (1984), melihat nilai yang berlaku di Minangkabau ada dua macam, iaitu cupak usali (asal) dan 

cupak buatan. Yang dimaksud dengan cupak usali adalah nilai-nilai yang mereka terima secara turun-

temurun, sedangkan cupak buatan adalah nilai-nilai yang dibuat kemudian atas kesepakatan atau 

kerana keterpaksaan keadaan.  

Namun ada cupak yang dipalsukan orang dan jalan dialih orang lain yang berkepentingan, 

seperti dalam pepatah: Cupak dililih orang manggaleh, jalan dialiah urang lalu  ( cupak diraut orang 

berdagang, jalan dialih orang yang lalu), hal ini menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan 

terhadap nilai yang berlaku. 

 Perubahan yang tampak  dalam perlakuan terhadap tatacara upacara perkawinan dan  benda 

upacara yang  dipakai dalam adat istiadat perkawinan yang paling pesat adalah di kota Padang. Hal ini 

dapat dilihat pada adat istiadat dan benda adat yang dipakai dalam  upacara perkawinan, seperti:  

pakaian penganten, pelaminan dan penggunan alat penanti tamu.  

 Untuk itu dirasa perlu mengiventarisir budaya dan adat istiadat tradisi Minangkabau yang 

merupakan warisan turun temurun yang hampir mengalami kepunahan. Dalam penulisan buku ini 

dibatasi hanya menguraikan tentang adat istiadat perkawinan masyarakat Minangkabau Rantau 

Pesisir (Padang), yaitu adat istiadat perkawinan,  pakaian penganten dan nilai-nilai filosofinya.  

Adat istiadat perkawinan yang berlaku bagi masyarakat Minangkabau pada umumnya sama, 

namun pengaruh lingkungan yang dinamakan dengan adat selingkungan nagari menjadikan upacara 



adat tersebut memiliki ciri khas yang berlainan antara satu nagari, luhak atau rantau. Adat istiadat 

yang berlaku dalam perkawinan masyarakat Minangkabau Rantau Pesisir (Padang) memiliki ciri 

tersendiri yang berbeda dengan daerah Luhak. Demikian juga dengan pakaian pengantennya yang 

banyak mendapat pengaruh bangsa asing atau kolonial.  

Oleh sebab itu, buku ini mencoba memaparkan tentang adat istiadat dan pakaian penganten 

tradisi masyarakat Minangkabau Rantau Pesisir (Padang). Sebagai mana diketahui Padang yang telah 

menjadi sebuah kota besar dan ibu kota Propinsi Sumatera Barat, jelas menggambarkan dinamika kota 

dan perubahan sosial budaya yang pesat. Namun sabagai pewaris budaya Minangkabau, tentu sangat 

mengharapkan budaya tradisi tidak hilang ditelan budaya yang datang sehingga yang muncul budaya 

yang tidak berakar pada konsep budaya tradisi. 
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BAB I. 

LATAR BELAKANG 

 

 

1.1.  Latar Belakang Minangkabau 

 

Minangkabau dalam pengartian di sini merujuk kepada kawasan kebudayaan, yaitu suatu 

kawasan yang didiami oleh orang yang mengamalkan adat (budaya) yang dikenali sabagai 

kebudayaan Minangkabau.  Masyarakat  ini juga di dalam pengartian etnologi disebut suku 

Minangkabau. Masyarakat Minangkabau  menyebut kawasan Minangkabau sebagai “alam 

Minangkabau”.  

Di dalam tamboMinangkabau dikatakan: Minangkabau adalah suatu daerah di tengah-

tengah pulau Perca ( pualu Sumatera) meliputi Sumatera Barat, Kuantan dan Kampar Kiri.  

Ke Utara sampai ke Sikilang Air Bangis, ke Timur sampai ke Taratak Air Hitam, ke 

Tenggara sampai ke Sipisak-Pisak hanyut, Durian Ditekuk Raja, Tanjung Simalidu berbatas 

dengan Jambi.  Ke Barat berbatas dengan laut Nan Sadidih yang dimaksud adalah Samudera 

Hindia” (Dt. Marhun Batuah t.t:12). 

Tambo di atas menjelaskan kawasan  Minangkabau dengan batas-batas alam yang tidak 

disertai dengan batas-batas yang pasti berapa luasnya.  Pendapat di atas diperjelas oleh  Nasroen 

(1972), kawasan Minangkabau meliputi seluruh wilayah yang terletak antara kerajaan Palembang 

dan sungai Siak di daerah Timur dan antara kerajaan Majunta dan sungai Singkel sebelah Barat. 

Daerah Minangkabau yang sebagiannya terdiri dari tanah pegunungan Bukit Barisan, membujur dari 

Barat Laut ke Tenggara. Menurut pendapat ini alam Minangkabau itu sebagiannya telah menjadi 

propinsi Sumatera Barat, Palembang, Jambi dan daerah Siak yang sekarang masuk propinsi Riau. 

 

Namun sulit dipahami dimana batas-batas alam Minangkabau tersebut separti yang 

diterangkan di atas, karena tidak ada bukti tertulis yang menjadi suatu hambatan bagi para peneliti.  



Namun kisah tambo dan sastra lisan dapat  dianggap sebagai bayangan nagari Alam Minangkabau 

itu. Dari segi fakta sulit dibuktikan kebenarannya, namun masyarakat di luar Minangkabau 

sebenarnya sudah lama mengenal Minangkabau melalui hubungan dagang.  Pada abad V Masehi 

lalulintas perdagangan antara India dengan kepulauan Nusantara sudah mulai berkembang, dalam 

hal ini tidak terkecuali dengan Minangkabau sebagai   daerah penghasil lada utama adalah daerah 

aliaran sungai-sungai besar yang mengalir ke Selat Melaka, separti sungai Rokan, Kampar dan 

Batang Hari. 

Salah satu sumber untuk mengetahui tentang Minangkabau ialah tambo. Tambo merupakan 

kisah yang disampaikan secara lisan oleh tukang kaba (orang yang membacakan cerita rakyat) dan 

yang diucapkan oleh juru pidato pada acara adat Minangkabau. Kata tambo bermakna bermula atau 

berawal, yaitu asal mula atau asal-usul seuatu menyangkut Minangkabau.  Tambo di jadikan sumber 

karena merupakan landasan falsafah kehidupan yang mewarnai adat. Edwar Jamaris (1991), 

menambahkan, “banyak yang menyangsikan kebenaran kisah tambo, namun tambo dapat dijadikan 

sumber yang dapat membantu peneliti mengenal budaya Minangkabau”.   

Walaupun banyak yang meragukan kisah tambo, namun pengkaji sependapat dengan Edwar 

Jamaris, bahwa tambo dapat memberi banyak sumbangan kepada para peneliti budaya 

Minangkabau.  Dari kisah-kisah tambo dapat terungkai tentang asal-usul dan budaya Minangkabau. 

Tambo sebagai kosmologi Minangkabau, diresapi dan dipercayai oleh masyarakatnya sebagai jiwa 

kehidupan dalam adat mereka.  Setiap analisis sejarah, sosial dan budaya masyarakat Minangkabau 

tidak lengkap kalau tidak bertolak dari tambo, atau tambo sebagai bahan pembanding. Selanjutnya 

bagaimana seorang peneliti dapat memanfaatkan tambo, hal ini terpulang kepada peneliti itu sendiri.  

Di dalam tambo juga diuraikan tentang berbagai hal, antara lain: asal usul penduduk Minangkabau, 

asal nama Minangkabau, batas alam Minangkabau, laras yang dua (sistem pemerintahan).  

 

1.2.  Asal-Usul Penduduk Minangkabau 

 

Di dalam kisah tambo yang disusun Dt. Toeah mengenai asal-usul penduduk Minangkabau dikatakan: 

Penduduk Minangkabau dari keturunan raja Iskandar Zulkarnain, keturunan Nabi Sis, anak bungsu dari 

Nabi Adam. Iskandar mempunyai tiga orang putera, hasil dari perkawinannnya dengan “Hatta”, anak 

puteri seorang penguasa di nagari “Ruhum” yang dimaksud adalah Rum atau Romawi. Puteranya itu 

bernama; Sultan Maharaja Alif, Sultan Maharaja Dipang dan Sultan Maharaja Diraja. Maharaja Alif 



menjadi raja di sebelah Barat, yaitu di Kerajaan Bizantium. Maharaja Dipang memerintah di sebelah 

Timur, Maharaja Diraja melakukan perjalanan ke daerah selatan dan menjadi raja di Minangkabau. Di 

perjalanan ke selatan itu kapal Maharaja Diraja mendarat di lereng gunung merapi. Dalam pepatah 

Minangkabau dikatakan 

  Di mano asa palito 

  Dari tangluang nan barapi 

  Di mano asa niniak kito 

  Dari pincak gunuang Marapi 

  (Di mana asal pelita 

  Dari tangluang nan barapi 

  Di mana asal nenek moyang kita 

  Dari puncak gunung marapi) 

 

 Rombongan yang ikut Maharaja Diraja adalah seekor anjing muklim, seekor kucing siam, 

seekor kambing hutan dan seekor harimau campa (yang sebenarnya adalah manusia yang mempunyai 

sifat binatang, sehingga diberi nama binatang). Atas jasa-jasa mereka, mereka dikawinkan dengan 

anak Maharaja Diraja. Setelah mereka dikawinkan mereka diperintahkan mendiami daerah yang 

sesuai dengan arah petunjuk awan putih empat jurai oleh Maharaja Diraja. Sejurai ke Luhak Agam, 

Sejurai ke Luhak Tanah Datar, Sejurai ke Luhak Lima Puluh Kota dan Sejurai lagi Ke Candung Lasi (Dt. 

Toeah 1985). 

 Sejarah Minangkabau pada masa-masa awal kurang jelas,  disebabkan kurangnya bukti-bukti 

sejarah yang dijumpai. Berita-berita dalam tambo Minangkabau dan bukti-bukti sejarah yang ada 

mempunyai persamaan, walupun dalam kisah tambo banyak hal-hal yang sukar diterima. Di antara 



persamaan itu ialah mengenai waktu datangnya nenek mayang masayarakat  Minangkabau, yakni 

abad ke V sebelum Masehi. Hal ini mendekati penelitian ilmiah yang telah dilakukan Kedatangan orang 

Melayu Muda adalah di antara abad kelima dan pertama sebelum Masehi. Persamaan kedua ialah 

bahwa mereka datang dengan memakai perahu. Dari penelitian Von Heine Gelgern dan H.J. Kern 

kedatangan orang Melayu ke Nusantara dilakukan dengan mempergunakan perahu dan mereka telah 

mengenal pertanian sejak dari daerah asalnya di Indi China. Menurut pendapat N.I Vavilov di daerah 

asalnya mereka telah mengenal cara bertanam padi dan keladi (Marjani Martamin 1977). 

 Marjani Martamin menambahkan, bukti peninggalan sejarah yang ditemukan adalah batu-

batu megalitik di daerah Guguak, Suliki, Puar Datar dan Talang Anau serta pecahan tembikar di gua 

Kamang. Di samping itu, di danau Kerinci dan Bangkinang ditemukan hasil-hasil kebudayaan di zaman 

perunggu. Jika peninggalan-peninggalan itu dihubungkan dengan hasil penelitian dari segi bahasa 

seperti yang dilakukan oleh H.J Kern yang mengatakan bahasa Minangkabau adalah sekeluarga 

dengan bahasa Melayu Austronesia maka dapat diambil beberapa kesimpulan. 

 Masyarakat Minangkabau termasuk keluarga bangsa Melayu, pecahan dari bangsa yang 

berimigrasi dari Indo Cina pada tahun 2000 sebelum Masehi, sampai dengan abad ke I Masehi. Mereka 

datang bergerombolan. Gerombolan pertama mereka tergolong pada Melayu Tua (Proto Melayu). 

Gelombang kedua datang pada bad ke lima dan tergolong pada Melayu muda (Deutero Melayu). Dari 

bukti-bukti yang ada dapat dikatakan bahwa Masyarakat Minangkabau berasal dari keturunan Melayu 

Muda. 

 Dalam penyebaran penduduk Minangkabau dibagi kepada dua bagian, yaitu daerah Luhak dan 

daerah Rantau. Daerah Luhak adalah daerah yang diceritakan dalam cerita tambo, yaitu: Luhak Agam, 

Luhak Lima Puluh Kota dan Luhak Tanah Datar (Amir B. 1985). Dari Luhak Nan Tigo mereka 

memperluas daerah ke wilayah sekitarnya, maka daerah ini yang kemudian disebut dengan daerah 

Rantau. Pembagian Luhak dan Rantau  berdasarkan penyebaran penduduk Minangkabau.    



Menurut Muchtar Naim (1979) “Luhak Nan  Tigo itu merupakan inti dari pusat tanah 

Minangkabau. Dari sinilah bermula ekspansi ke daratan rendah pantai barat (Rantau Pesisir) maupun 

juga kembali ke Timur berperahu menempuh batang air (sungai) yang sama (Rantau Timur). Rantau 

merupakan daerah penyebaran penduduk di sekitar kawasan  Luhak”. 

 Muhtar Naim menambahkan, ‘tujuan semula merantau didorong oleh keperluan perluasan 

wilayah, karena tempat asal pedalaman (Luhak Nan Togo) tidak lagi memadai luasnya untuk 

menunjang kehidupan mereka. Mereka memerlukan tanah garapan baru untuk pertanian 

persawahan. Dengan semangat inilah orang Minangkabau memperluas daerah mereka’. Jadi dari 

perkembangan penduduk yang berasal dari tiga Luhak ke daerah persekitarannya, merupakan cara 

perluasan daerah Minangkabau. Perpindahan seperti ini disebut juga dengan merantau, sehingga 

daerah yang mereka tempati itu dinamakan daerah rantau, selanjutnya menjadi daerah Rantau 

Minangkabau. 

 

1.4. Asal-Usul Nama Minangkabau 

 

Menurut kisah tambo, yang turun temurun dipercayai masyarakat Minangkabau, kata Minangkabau 

itu berasal dari menang kerbau dan ceritanya adalah sebagai berikut: “Pada suatu masa datanglah 

bala tentara yang dipimpin Anggang dari Laut yang hendak menaklukan. Melihat kekuatan itu, 

mufakatlah Datuk yang berdua (datuk Ketumanggungan dan datuk perpatih nan Sabatang) beserta 

Cati Bilang Pandai. Akhirnya diadakan kesepakatan dengan tipu muslihat, yaitu dengan mengadu 

kerbau. Kerbau siapa yang menang dialah yang menang. Akhirnya dimenangkan oleh kerbau anak 

Nagari” (A.A. Navis, 1984). 

Terdapat beberapa orang pengkaji sejarah yang menerangkan tentang asal-usul 

Minangkabau, diantaranya ialah:  Van Der Tuuk, Poortman, Pubacaraka dan buku Negara Kartagama 



dan lain-lain. Pendapat-pendapat para ahli tersebut antara lain: Menurut Van Der Tuuk, perkataan 

Minangkabau itu berasal dari kata Pinang Khabu yang artinya Tanah Asal, yaitu nama tempat tinggal 

yang pertama dari suku bangsa Minangkabau, ketika mereka buat pertama kalinya sampai.  Dari 

kampung inilah nantinya mereka menyebar ke seluruh wilayah Minangkabau.  

Sedangkan Purbatjaraka  berpendapat, kata Minangkabau berasal dari Minanga Kamwar, 

yang artinya sungai kembar, yaitu sungai Kampar kiri dan sungai Kampar Kanan kedua sungai ini 

sekarang masuk propinsi Riau. Pertemuan dua sungai itu dinamakan minanga Kamwar, nama Minang 

Kamwar lama kelamaan menjadi Minangkabau.  

Dalam buku Negara Kertagama yang dikarang oleh Mpu Prapanca didapat istilah 

‘Minangkabau’, yaitu daerah di Pulau Sumatera yang menjadi daerah taklukan Kerajaan Majapahit. 

Lain lagi dari catatan arsip propinsi Sumatera Tengah mengatakan, bahwa kata Minangkabau berasal 

dari kata “pinang dan kerbau”, yaitu peminangan yang dilakukan dengan membawa seekor kerbau 

sebagai tanda persembahan terhadap raja di tanah Melayu.  Maka kerajaan itu dinamakan Pinang 

Kabau yang lama kelamaan berubah menjadi Minangkabau.  Amir Benson (1985) dalam bukunya 

Suatu sketsa Tentang Sejarah Minangkabau menyimpulkan, bahwa dari beragam pendapat ahli 

sejarah tersebut sampai sekarang belum ada kesepakatan tentang dari mana asal Minangkabau.  

 

 Dari pendapat yang beragam itu sulit diambil satu kesimpulan, karena kurang didukung oleh 

bukti-bukti historis. Namun demikian bila dihubungkan dengan cerita rakyat Minangkabau tentang 

asal-usul negeri mereka, perlu mendapat perhatian yang serius dari para penyelidik. Bila dihubungkan 

cerita rakyat dengan nama-nama kampung tempat adu kerbau, yang telah dimenangkan oleh kerbau 

Pagaruyung (penduduk setempat) nama-nama daerah persekitarannya bernama kampung 

Minangkabau, Simpa\uruik (Isi perut), Sijangek (kulit kerbau). Boleh jadi dahulunya memang pernah 

terjadi pertarungan adu kerbau. Hal ini juga didukung oleh Pepatah Minangkabau berbunyi: 

  Tanduak kabau paruik tajelo 



  Mati di Padang koto ranah 

  Tuo mudo urang lah heran 

  Datang tak rago baimbau 

  Disabuik asa jo mulonyo 

  Sabuang nan bagalanggang tanah 

  Dapeklah tuah kamujuran 

  Timbuelah namo Minangkabau 

   (Tanduk kerbau perut terjela  

   Mati di Padang koto ranah 

   Tuo mudo urang lah heran  

   Datang tak sampai dipanggil 

   Disebut asal dengan mulanya 

   Adu yang bergelanggang tanah 

   Dapatlah tuah kemujuran 

   Lahirlah nama Minangkabau) 

 

Dari pada uraian di atas bila ditelusiri ke lapangan akan ditemui beberapa nagari di daerah Batu 

Sangkar yang menurut masyarakat tempatan merupakan tempat peristiwa adu kerbau. Nagari  

tempat terjadinya adu kerbau yang dimenangkan oleh kerbau masyarakat setempat, maka tempat 

tersebut dinamakan Minangkabau. Disekitar Nagir tempat adu kerbau tersebut ditemui Nagari  yang 

bernama Simpuruik yang berasal  kata puruik atau paruik yang artinya perut, daerah ini tempat 



tercecernya perut kerbau yang kalah ketika adu kerbau terjadi dalam cerita diatas (kerbau yang 

datang dari Jawa). Ada nagari yang bernama Sijangek yang berasal dari pada kata jangat atau kulit,  

Negari ini merupakan tempat menguliti kerbau yang kalah sehingga tempat tersebut dinamakan si 

jangek. Hal Ini merupakan contoh kecil dalam pembuktian kebenaran tambo kerana proses adu 

kerbau tidak ada dalam catatan sejarah tetapi ada dalam kisah tambo. 

  2.3.  Asal-Usul  Busana dan kaitannya dengan Sejarah. 

 

Tidak ada satu cerita sejarah yang menerangkan bagaimana desain busana masyarakat Minangkabau 

pada masa lampau. Namun dalam tambo disebutkan, seperti : Sarawa Aceh (celana Aceh), BajuCino 

(Busana gaya Cina), Baju Gunting Kaliang (busana gaya India). Demikian juga dengan tekstil yang 

dipakai, seperti: Suto (sutera dari Cina, Biludu (beledru dari Timur Tengah), Sarung Bugis Makasar, 

Sarang Palembang, kain Jambi dan sebagainya (Ibenzani Usman 1991:2). 

Sejarah Minagkabau mulai tampak setelah berdirinya kerajaan Pagaruyung. Dalam kehidupan 

sosial budaya kerajaan Pagaruyung sulit dipisahkan dengan Kerajaan Majapahit, karena 

Aditiyawarman sebagai raja pertama Pagaruyung (1349), dididik dan dibesarkan di Majapahit. 

Adityawarman selain dididik di Majaphit juga merupakan anak salah seorang pembesar kerajaan 

Singosari, dan setelah dewasa menjadi salah seorang pembesar kerajaan Majapahit. Tahun 1309, 

Raden Wijaya (raja Majapahit) mangkat, digantikan oleh Jayanegara yang merupakan saudara sepupu 

Adityawarman. Jadilah Adityawarman mendamping saudaranya Jayanegara menjalankan 

pemerintahan di Majapahit sampai Jayanegara mangkat tahun 1329.  

 Selama Adityawarman menjadi pembesar kerajaan Majapahit, sudah dapat diduga adat resam 

dan seni budaya kerajaan Majapahit banyak sedikitnya melekat di hati Adityawarman. Tidak heran 

kalau berbagai tekstil yang ada di Jawa juga dipakai di Minangkabau, diantaranya kain batik. Kain batik 

selain dipakai untuk busana, di beberapa daerah di Minangkabau, kain batik juga sebagai kaian adat 

dan merupakan hantaran pengantin lelaki untuk pengantin perempuan dalam upacara perkawinan.  



 Batik tanah liek, yang dipakai oleh bundo kandung dalam upacara-upacara adat di 

Minangkabau merupakan batik tua,  yang di Jawa dikenal dengan nama Batik Rembang. Sedangkan 

batik yang sejenis bentuk dan coraknya di Bali dipakai dalam upcara keagamaan masyarakat Hindu 

Bali. Kain batik dipakai juga untuk busana lelaki, yang dipakai sebagai bahan material celana, yang 

dinamakan “sarawa gunting jao”. Saluak (destar yang dipakai oleh ninik mamak) juga dibuat dari 

bahan batik. 

 Dalam cerita tambo diterangkan bahwa kudo putih tanda ketundukan kepada Adityawarman 

diikat dengan tali Cindai, kain cindai merupakan  kain adat.  Kain cindai juga merupakan kain kebesaran 

di Kerajaaan Inderapura. Kain cindai termasuk kain yang halus, lebar dan panjang. Singgasana kerajaan 

Inderapura juga dilapisi kain cindai yang membentang dari kiri dan kanan tahtanya (Datoe Toeah: 

1985:93). 

 Dalam catatan sejarah China tahun 518 sebelum Masehi disebutkan bahwa raja dari bagian 

Utara Sumtera sudah memakai busana dari sutera. Diperkirakan sutera yang dipakai itu sutera import, 

sebab sutera belum ditenun di Sumatera maupun di Jawa,  sampai munculnya kerajaan Sriwijaya 

paling tidak sekitar abad ke sepluh sesudah Masehi (Suwati Kartiwa 1984). 

 Ditambahkan oleh Suwati, para ahli sejarah memperkirakan bahwa pertiwa yang sama 

mungkin terjadi dalam hubungan dengan India. Kain sutera dengan corak yang khusus disebut 

“patola”, kain ini lah yang dipakai debagai kaian adat diberbagai kerajaan di Nusantara,  di Sumatera 

dan Jawa dikenal dengan kain “Cindai” atau “cinde”. 

 Dengan demikian kain cindai dapat diduga berasal dari India dan telah menjadi kain kebesaran 

pada kerajaan Melayu dan kerjaan lainnya. Pada waktu Adityawarman menalklukan kerajaan 

Pagaruyung (1349), sebagai tanda tunduk, dipersembahkanlah kain cindai, yang meruapkan kain adat 

kebesaran Kerajaan Melayu. Dalam adat  tradisional Minangkabau, cindai juga merupakan tekstil yang 

dipakai pada acara serimonial adat. 



 Datangnya kain patola ke Nusantara dibawa oleh pedagang India. Selain mereka berdagang 

bahan tesktil, busana yang dipakai oleh para saudagar  India menjadi suatu inspirasi bagi para 

perancang dalam penataan busana. Baju guntiang Kaliang, adalah nama busana pria di Minangkabau, 

maksudnya ialah busana dengan desain gaya busana India. 

 Dari bermacam nama dan desain busana yang dipakai masyarakat Minangkabau, menyifatkan 

bahwa antara Minangkabau dengan kerajaan dan bangsa lain pernah ada hubungan. Nama dan desain 

busana yang dipakai oleh Masyarakat Minangkabau, sebagai petunjuk bahwa pernah suatu masa 

mempunyai hubungan historis, boleh jadi dalam hubungan dagang, hubungan diplomatik dan 

hubungan historis lainnya yang mengkaitkan Minangkabau dengan kerajaan atau masyarakat 

tersebut. 

 Masyarakat Minangkabau yang dari dahulu sudah gemar berdagang. Suwita Kartiwa (1984) 

menjelaskan, bahwa hubungan dagang yang dilakukan masyarakat Minangkabau dengan masyarakat 

luar sudah lama dilakukan, di antaranya dengan China, Arab, India, Portugal dan Belanda. Barang yang 

ditukarkan antara lain ialah emas, kopi, lada, gambir dan kerajinan logam. Sementara bangsa lain 

membawa komoditi yang diperlukan masyarakat setempat, di antaranya bahan tekstil yang berasal 

dari China, Arab, India. 

 Hubungan Minangkabau dengan China telah dimulai dari raja pertama (Adityawarman. Dari 

catatan China diterangkan bahwa tahun 1357, 1375, 1377 ada utusan dari Sen-Kia-Ya-Lam yang 

bernama Si-La-Seng-Kit-Li-Yet yang datang ke nagari China, yang dimaksud adalah Adityawarman yang 

berasal dari kerajaan Pagaruyung (Amir B. 1985). 

 Hubungan diplomatik antara China dengan Minangkabau meningkat menjadi hubungan 

dagang. Dari Minangkabau diperdagangkan emas dan hasil bumi dan dari Cina diperdagangkan 

perselen, tekstil, benang emas, sutera, dan lain-lain. Sutera yang pada awalnya merupakan 

cenderamata mendapat tempat yang baik dihati masyarakat Minangkabau. Sutera merupakan  tekstil 

yang bermutu tinggi, sehingga masyarakat Minangkabau menjadikannya busana kebesaran dalam 



upacara adat. Busana Tradisional Minangkabau ada yang bernama baju guntiang Cino, yaitu busana 

dengan gaya desain busana Cina. 

 Demikian juga halnya hubungan Minangkabau dengan bangsa Arab. Bangsa Arab dalam 

perdagangannya dengan penduduk tempatan, memperdagangkan bahan tekstil (Beledru) dan tikar 

permadani, masyarakat Minangkabau menyebutkan beledru dengan biludu.  Bangsa Arab selain 

berdagang juga datang sebagai penyiar Agama Islam. Tidak diketahui semenjak kapan masyarakat 

Minangkabau mulai memeluk Agama Islam. Ada yang mengatakan, pada Zaman Adityawarman 

penduduk sudah ada yang memeluk agama Islam.  

Dengan dibukanya pelabuhan di pantai barat oleh Aditiyawarman, penduduk Minangkabau 

telah melakukan perdagangan ke Aceh, sedangkan waktu itu Aceh sudah menganut Agama Islam. 

Sarawa Aceh (celana gaya Aceh), deta Aceh (destar model Aceh), merupakan suatu petunjuk bahwa 

Minangkabau pernah mempunyai hubungan dengan Aceh.  

Selain itu kain adat yang sakral dipakain sebagi tutup kepala penghulu yang dijadikan saluak 

dinamakan batik Jambi.  Batik Jambi sebagai bahan material saluak bermotif kaligrafi arab.  Dilihat dari 

tehnik batik sendiri, sebenarnya sudah lama tekstil yang dihias dengan tehnik batik dikenal pada 

pakaian adat di Minangkabau.  Namun dilihat dari desain batik yang dipakai untuk saluak batimbo 

bukanlah desain batik Jawa.  

Desain batik yang dipakai sebagai bahan material saluak bermotifan kaligrafi yang tidak ada 

pada seni batik di pulau Jawa.  Kaligrafi menggambarkan seni budaya Islam, jelas hal ini terjadi sesudah 

pemerintahan Aditiyawarman, karena Islam berkembang dengan baik di Minangkabau setelah 

pemerintahan Adityawarman. Batik Jambi merupakan wujud lambang “Adat basandi Syarak, Syarak 

basandi Kitabullah”. Maksudnya segala tata cara di dalam masyarakat yang sudah diadatkan 

semuanya bersandikan kepada syarak (hukum-hukum agama Islam).  



 Di dalam tambo dikatakan bahwa busana kebesaran raja yang ditenun dari benang emas 

bernama “Sangsara Kala” (Dt. Toeh 1985). Kain tenunan yang ditenun dengan benang emas di 

Minangkabau adalah kain Songket. Kain songket ini merupakan satu-satukan kaian tenun adat yang 

ditenun Masyarakat  Minangkabau. 

 Pengamatan terhadap songket tua yang umurnya di atas seratus tahun, yang dilakukan oleh 

Anne dengan John Aummerfield (1991) dari Santa Barbara Museum, kebanyakan berasal dari daerah: 

Pitalah, Pariangan, Batipuah, Koto Gadang, Silungkang. Sekarang pusat tenunan songket di nagari 

Pandai Sikek. Nagari-nagari penghasil songket sebelumnya sudah tidak berproduksi lagi bahkan 

pengerajin daerah setempat sudah tidak ada. Yang masih menghasilkan tenunan hanyan tinggal 

Silungkang dan masyarakat silungkang pun sudah mengarah kepada menenun sarung dengan motf 

kotak-kotak yang biasanya dipakai untuk perlengkapan sembahyang (bukan tenunan untuk busana 

adat). Tenunan songket di Pandai Sikek sekarang sudah merupakan mata pencarian penduduknya,  

hampir tiap rumah penduduk memiliki alat tenun. 

 Benang tenunan yang dipakai untuk songket berasal dari benang import. Benang emas dan 

benang sutra sebagai bahan material utama pada songket. sudah lama masuk ke Nusantara. Para ahli 

sejarah mengatakan bahwa kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke sebelas setelah runtuhnya kerajaan 

Melayu, memegang posisi perdagangan lau dan memegang hegemoni perdagangan dengan luar 

nagari. Konon kabarnya abad ke 8 kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang kaya raya, sehingga 

emas sebagai logam mulia melimpah ruah. Sebagian emas itu dikirim ke nagari Siam. Di nagari Siam 

emas diolah dan dijadikan benang emas untuk kemudian dikirimkan kembali ke Sriwijaya dan kerajaan 

Melayu lainnya (Suwita Kartiwa 1984). 

 Dengan demikian kajian busana dalam tambo dapat mengungkapkan berbagai fakta sejarah 

masa lampau tentang Minangkabau. Tambo yang merupakan kosmologi Masyarakat Minangkabau, 

yang dipercayai oleh masyarakatnya merupakan jiwa kehidupan dalam adat Minangkabau. Dalam 

mengkaji asal-usul budaya, asal-usul masyarakat dan asal-usul Minangkabau, maka tambo merupakan 



salah satu sumber yang dapat memberi masukan kepada peneliti. Dalam penulisan ini, penulis juga 

memakai tambo sebagai salah satu sumber penulisan.  
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BAB II 

SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT MINANGKABAU  

 

2.1.  Sosial Budaya 

Masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal, garis keturunan diperhitungkan 

menurut garis keturunan ibu. Ciri sistem matrilineal, antara lain; Keturunan dihitung menurut 

garis ibu, iaitu setiap orang dihitung menurut garis keturunan ibu, semua yang lahir  dari anak 

perempuan akan masuk  pada garis ketururan ibu, dan anak lelaki yang berkahwin anak-

anaknya akan mengikut garis ketutunan dari istrinya.  

Suku terbentuk menurut garis ibu, maksudnya garis keturunan seseorang akan 

mengikut garis keturunan ibu, iaitu seseorang akan memiliki suku seperti yang dimiliki 

ibunya. Misalnya, jika seorang ibu di dalam suatu keluarga berasal dari suku Koto dan 

suaminya  berasal dari pada suku Sikumbang maka anak-anak mereka akan bersuku koto,   

 Tiap orang diharuskan berkahwin dengan orang di luar sukunya, maksudnya ialah 

seseorang yang memiliki suku Koto tidak boleh berkahwin dengan orang yang bersuku Koto 

sekalipun memiliki penghulu yang berlainan, kerana orang yang berasal dari satu suku 

dianggap bersaudara.  

Kekuasaan di dalam suku terletak di tangan ibu, tetapi jarang sekali dipergunakannya 

sedangkan yang sebenarnya berkuasa adalah saudara  lelaki. Selain itu yang lebih penting 

adalah  pimpinan di dalam suku selalu seorang lelaki, dan tidak pernah terjadi sampai 

sekarang penghulu berasal dari seorang perempuan.  

Perkahwinan bersifat matrilokal, iaitu suami mengunjungi rumah istrinya, maksudnya 

apabila seorang lelaki telah berkahwin dengan seorang perempuan maka mereka akan 



bertempat tinggal di rumah istrinya iaitu rumah yang diperuntukan untuk anak perempuan 

oleh mamak atau ayah mereka.  

Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemanakannya, maksudnya 

semua harta pusaka jatuh pada kaum perempuan dan hanya boleh dipergunakan untuk 

kesejahteraan keluarga atau kaum, namun  tidak ada yang berhak menjual atau 

menggadaikannya, yang berkuasa dan menentukan adalah kaum lelaki (mamak). Namun 

demikian kaum lelaki juga tidak boleh menggadai atau menjual harta pusaka kalau tidak untuk 

hal yang sangat perlu mengikut adat dan diizinkan dalam adat Minangkabau. Salah satunya 

adalah untuk biaya upacara batagak penghulu, hal ini pun harus disetujui oleh semua anak 

kemanakan yang ada dalam kaum. 

Seorang ibu di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa dan sangat menentukan. 

Ibu yang disebut juga dengan bundo kanduang adalah  contoh yang menjadi tauladan bagi anak-anak  

dan masyarakatnya. Selain itu bundo kanduang juga merupakan ibu tempat mengadu bila susah dan 

senang seperti kata pepatah: 

Limpapeh rumah nan gadang 

Sumarak dalam nagari 

Hiasan di dalam kampuang 

Nan tau jo malu sopan 

Hiasan kampuang jo halaman 

Langkok ka koto jo nagari 

Sampai ka balai jo musajik 

Panyusun sumarak rumah tanggo 

Laku elok  budipun baiak 



Malu jo sopan tinggi sakali 

Baso Jo basi dipakaikan 

Nan gadang basa batuah 

Kok hiduik tampek banasa 

Kok mati tanpaik baniak 

Tiang kokoh budi nan elok 

Pasak kunci malu jo sopan 

Hiasan dunia jo akhiraik 

Auih tampek mintak aie 

Lapa ka tampek mintak nasi. 

(Limpepas rumah yang besar 

Semarak dalam negeri 

Hiasan di dalam kampung 

            Yang tahu  malu dengan sopan 

Hiasan kampung dengan halaman 

Lengkap ke kota dengan negeri 

Sampai ke balai dengan mesjid 

Penyusun semarak rumah tangga 

Tingkah laku elok  budipun baik 

Malu dengan sopan tinggi sekali 

Basa  basi yang dipakaikan 



Yang agung besar bartuah 

Jika hidup tempat bernazar 

Jika mati tempak berniat 

Tiang kokoh budi yang elok 

Pasak kunci malu serta sopan 

Hiasan dunia serta akhirat 

Haus tempat minta air 

Lapar tempat minta nasi). 

Pepatah adat tentang bundo kanduang ini mengadung erti, bahawa adat Minangkabau memberi 

beberapa keutamaan dan pengecualiaan terhadap perempuan di Minangkabau dan juga sebagai 

bukti kemuliaan, kehormatan yang diberikan kepada bundo kanduang dan menjaga hal-hal yang 

dapat menjatuhkan martabat Bundo kanduang 

 Mereka hidup bersuku-suku, agar tidak terjadi perkahwinan satu suku, maka masyarakat 

dikelompokan mengikut sukunya. Orang yang mempunyai yang sama suku atau berasal suku yang 

sama dianggap bersaudara. Apabila  terjadi penyimpangan maka yang melakukan akan diadili 

secara adat. Orang yang sesuku atau satu kaum mempunyai rasa persaudaraan dan setia kawan 

yang kuat. Seorang anggota suku ikut bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh  

anggota sukunya yang lain. Pepatah Minangkabau mengatakan; Sahino samalu, sasakik sasanang, 

barek somo dipikua, ringan samo dijinjiang (Sehina semalu, sesakit sesenang, berat sama dipikul, 

ringan sama dijinjing)  Husen Datuk Pintu Basa (2000:62) menambahkan; yang menjadi inti dari 

sistem matrilineal adalah kaum Kelompok sosial lainnya pecahan dari pada kaum adalah jurai, dan 

pecahan dari pada jurai adalah samande yang terdiri dari nenek, ibu dan anak-anaknya. Faktor-

faktor yang mengikat kaum ini antara lain:  

Pertama, orang yang satu kaum seketurunan, orang yang sesuku di Minangkabau dianggap 

satu keturunan kerana pertalian darah.   

Kedua, orang yang sekaum sehina dan semalu, apabila ada anggota kaum yang 

mencemarkan adat maka nama baik seluruh kaum akan tercemar. Malu seseorang malu bersama, 

pepatah mengatakan “malu tak dapek dibagi, suku tak dapek dianjak”, (malu tak dapat dibahagi, 

suku tak dapat dirubah).   

Ketiga, orang yang sekaum sepandam sepekuburan. Biasanya suatu kaum mempunyai 

tanah pekuburan bersama, yang diperuntukan  untuk anggota kaumnya. 

 Keempat, orang yang sekaum seberat seringan. Pepatah mengatakan, “berat sama dipikul, 

ringan sama dijinjing, sesakit sesenang, kaba baik baimbauan, kaba buruak bahambauan”.  

Kelima, Orang sekaum seharta dan sepusaka. Adat Minangkabau tidak mengenal harta 

perseorangan kerana harta itu merupakan harta warisan anggota kaumnya secara turun-temurun. 



Harta pusaka kaum merupakan harta pemersatu. Pepatah mengatakan; “Harta selingkar kaum, 

adat selingkar nagari”. 

  

Perkahwinan dalam masyarakat Minangkabau merupakan urusan bersama kekerabatan 

kaum.  Perkahwinan di Minangkabau bersifat eksogami, perkahwinan hanya boleh dilakukan 

dengan orang yang berlainan suku. Menurut struktur masyarakat Minangkabau setiap orang adalah 

warga kaum dan anggota sukunya, walaupun ia telah berkahwin. Anak yang lahir dari hasil 

perkahwinan menjadi anggota kaum istrinya. Suami tidak memegang kuasa atas isteri dan anak-

anaknya. Lelaki yang sudah berkahwin, walaupun tinggal di rumah isterinya tetap menjadi anggota 

kaum dan sukunya.  Suami dipanggil sumando (semenda) oleh kerabat isterinya. Pihak keluarga 

isteri harus pandai menjaga hati semendanya, kerana hal ini akan memperkokoh kekeluargaan. 

 Seorang lelaki di Minangkabau mempunyai dua fungsi, satu pihak dia adalah ayah dari 

anak-anaknya atau menjadi orang semenda di rumah istrinya, di pihak lain dia adalah seorang 

mamak dari kemanakannya.Menurut adat Minangkabau seorang lelaki yang lebih dekat kepadanya 

ialah kemanakan, kerana nantinya akan mewarisi gelar martabatnya dan harta kekayaannya.  

Sedangkan anaknya bukanlah yang akan menerima pusaka adat atau pusaka harta, hubungan 

dengan anak adalah hubungan tali darah.   

Dalam hal sako dan pusako, masih tetap turun pada kemanakan. Sako adalah gelar pusaka 

tinggi, sedangkan pusako adalah  harta pusaka tinggi yang diterima secara turun-temurun oleh 

kaum yang bertalian darah mengikut alur garis keturunan ibu. Warisan sako atau gelar pusaka 

tinggi diturunkan dari pada mamak kepada kemanakan lelaki yang ada di dalam sukunya. Pepatah 

Minangkabau mengatakan, “dari pada mamak ke kemanakan” (kemanakan lelaki) dan kemanakan 

perempuan menerima pusaka tinggi. 

Harta pusaka di Minangkabau ada dua macam, harta pusaka tinggi dan harta pusaka 

rendah. Harta pusaka tinggi iaitu harta pusaka yang diterima secara turun-temurun dalam suatu 

kaum yang bertalian darah menurut garis ibu, berupa hutan tanah, sawah ladang, perumahan, 

emas perak dan sebagainya. Pusaka rendah iaitu peninggalan yang bukan turun-temurun tetapi 

diperoleh dari hasil pencaharian, yang biasanya pecaharian orang tua. Harta pusaka rendah 

biasanya diturunkan kepada anak-anaknya. 

 

2.2.  Pengelompokan adat Minangkabau  

Masyarakat Minangkabau  mengelompokan adatnya  menjadi empat, iaitu adat nan sabana adat, 

adat nan diadatkan, adat nan teradat dan adat istiadat.    

(1) Adat nan sabana adat (adat yang sebenar adat) adalah adat yang asli, hukum alam yang bersifat 

menyeluruh, iaitu hukam yang tidak dapat terpengaruh oleh tempat dan waktu yang menururut alur 

dengan patut dan menurut agama, kerananya adat yang seperti ini yang dimaksud dengan yang tidak 

lekang kerana panas dan tidak lapuk kerana hujan. Dicabut tidak mati, dipindahkan tidak layu. Adat 

api membakar adat air membasahi. Dengan masuknya Islam ke Minangkabau yang menjadi agama 



satu-satunya  bagi masyarakat Minangkabau hukum ini lebih disempurnakan sesuai dengan hukum 

Islam sehingga antara adat dengan agama saling kait berkait, seperti kata pepatah, adat dengan 

agama seperti aur dengan tebing, sandar menyandar keduanya.  Mereka meletakan agama sebagai 

landasan adat mereka, dalam pepatah dikatakan: Adat bersendi syarak, syarak bersendi kiitabullah. 

Sebagai falsafah hidup mereka, berdasarkan fenomena alam, iaitu alam terkembang jadi guru. 

 

Bila kita hubungkaitkan dengan proses fenomena alam yang tidak dapat dihambat adat 

alam akan berubah. Demikian juga benda budaya sebagai bahagian dari alam akan mengalami 

perubahan, perubahan terhadap perlakuan pada benda itu sendiri dan penghayatan terhadap 

makna dan nilai-nilai falsafah yang dikandungnya. Perubahan ini merupakan satu sifat alam.  

Namun nilai-nilai agama yang bersumber kepada Al-quran akan tetap dan tidak akan 

terhaikis kecuali apabila orang telah meninggalkan agama dan orang yang demikian tidak dianggap 

lagi sebagai bahagia dari masyarakat Minangkabau, kerana masyarakat Minangkabau harus 

menjunjung tinggi “ adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah”.  Pendapat ini disokong oleh 

Amir Ms (1997), Adat sabana adat adalah aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan 

suku Minangkabau yang berlaku secara turun temurun tanpa dipengaruhi oleh tempat, waktu dan 

keadaan.   

Adat nan sabana adat merupakan Undang-undang dasarnya adat Minangkabau yang tidak 

boleh dirubah. Adat nan sabana adat yang berlaku umum di Minangkabau, diantaranya iaitu: 

Salsilah keturunan menurut garis keturunan ibu,  perkahwinan dilakukan dengan orang yang 

berlainan suku, harta  pusaka tinggi dan saka turun temurun sesuai dengan garis keturunan ibu. 

(2) Adat nan diadatkan (adat yang diadatkan), iaitu peraturan yang dibuat berdasarkan 

kesepakatan hasil mesyuarat pemuka-pemuka masyarakat dan pemuka–pemuka adat. Peraturan 

yang dibuat untuk kepentingan bersama. Pepatah mengatakan: manusia bakandang buek, 

binantang bakandang kawek, buek dipacik aturan dituruik (manusia berkandang buat, binatang 

berkandang kawat, buat dipegang  aturan diturut). Penetapan adat nan sabana adat melalui 

mesyuarat besar di dalam suatu luhak atau nagari dan jika ada yang melanggar akan mendapat 

sanksi. Harisman (2001) menambahkan, bahawa untuk menetapkan adat nan  diadat melalui 

mesyuarat, caranya dengan memotong seekor kerbau dan menjamu semua masyarakat nagari. 

Tabuah dan beduk dipukul, tabuh adat dimulai, tabuh jumat mengakhiri, tandanya aturan mulai 

berlaku, lalu ditutup dengan doa.  

 

Dengan demikian peratutan yang dibuat merupakan kesepakatan dalam suatu nagari atau 

luhak menyebabkan aturan yang terdapat dalam  nagari dan luhak akan berbeza-beza dengan kata 

lain tidak sama. Adat nan diadatkan akan berubah apabila dikehendaki sesuai dengan keperluan 

masyarakatnya. Adat seperti ini akan berubah pada nagari atau luhak yang berlainan, dianjak layua 

dicabuik mati (dipindahkan layu dan dicabut mati).   

Adat dapat disesuaikan dengan kebijaksanaan yang diambil oleh  pimpinan adat dalam 

nagari melalui suatu mesyuarat.  Adat nan diadatkan juga merupakan aturan hidup yang terus 

bergerak dan berubah sesuai dengan perkembangan  keadaan dengan kehendak dan keperluan 



zaman,  dalam pepatah dikatakan: sekali aia gadang sekali tapian berubah (sekali air besar, sekali 

tapian berubah).  

Yang termasuk dalam adat nan diadatkan ini, antara lain: tatacara, syarat, tatacara upacara 

pengangkatan penghulu serta upacara perkahwinan dan upacara adat lainnya. Dengan demikian 

adat yang diadatkan adalah tatacara adat isitiadat yang berlaku pada suatu tempat, luhak atau 

nagari, yang sifatnya tidak menyeluruh.  

 

(3) Adat nan teradat (adat yang teradat) merupakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di 

dalam nagari atas hasil keputusan ninik mamak atau para penghulu dalam nagari. Yang 

menyangkut aspek kehidupan dalam nagari yang bersangkutan merupakan peraturan yang dibuat 

secara bersama oleh para ninik-mamak, pemangku adat suatu nagari.  Peraturan tersebut berguna 

untuk memperjelas peraturan-peraturan yang ada dalam adat nan diadatkan.  

Peraturan adat salinglkungan nagari  tidak sama pada tiap-tiap nagari, kerana peraturan 

yang dibuat disesuaikan dengan situasi dan kondisi setiap nagari di Minangkabau, hal ini sesuai 

dengan pepatah: Lain lubuk lain ikannya, lain padang lain bilalang. baadaik sapanjang jalan, 

bapucuak sapanjang batuang (Lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalang, beradat sepanjang 

jalan,  berpucuk sepanjang buluh). 

Adat nan diadatkan juga merupakan kebiasaan yang diakui secara umum kerana hasil tiru-

meniru akibat bersentuhan dengan adat atau budaya lain. Nan batiru batuladan, nan balukih 

balimbago, eloknyo dipakai nan buruaknyo dibuang (yang bertiru berteladan, yang berlukis 

berlembaga, yang baik dipakai dan yang buruk dibuang).  

Adat nan teradat dapat menimbulkan kebaikan serta memberi pengaruh dalam pergaulan 

hidup  kerana  interaksi sosial  masyarakat dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dalam 

kehidupan sosial seperti kesenian dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Adat  yang merusak 

kesehatan dan moral dijauhkan dan harus dibuang kerana akan berpengaruh terhadap nilai-nilai 

moral dan budaya, seperti film porno, minum-minuman keras, dadah dan lain-lain. Adat yang 

seperti ini harus dihanyuik ka aia dareh, diluluihkan ka tanah lakang ( dihanyutkan ke air deras, 

diluluskan ke tanah lekang).  

(4) Adat istiadat iaitu aturan hidup yang diundangkan, yang dianjurkan untuk dilaksanakan 

dalam kehidupan bersama, diantaranya hukum yang menyangkut dengan berbagai macam cara 

yang dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau.  Hukum ini disesuaikan dengan keadaan dan 

perkembangan, usang-usang diperbaharui buruak-buruak dikajangi (usang-usang diperbaharui, 

buruk-buruk diperbaiki).  

Dalam konsep adat istiadat  tidak ada aturan yang baku atau yang mutlak secara paksa 

menjadi bahagian adat istiadat. Mengikut Nasrun (1957), adat istiadat bila telah membudaya akan 

meningkat pada adat nan teradat, dan adat nan teradat  dapat pula berubah menjadi adat nan 

diadatkan. Adat nan diadatkan dapat pula meningkat menjadi adat nan sabana adat, mengikut 

peraturan zaman dan keadaan. Bukan tidak mungkin adat nan sabana adat berubah menjadi adat 

istiadat pula dan yang demikian akan terbuka peluang pergeseran adat yang empat di atas. 

Adat istiadat juga berupa kebiasaan dalam suatu nagari atau masyarakat yang berupa 

kegemaran masyarakat tempatan, seperti acara-acara serimoni serta aneka kelaziman dalam suatu 

nagari. Kelaziman ini pada umumnya menyangkut acara seni budaya, acara keramaian anak nagari 



seperti pertunjukan randai, saluang, rebab, tari-tarian yang dihubungkan dengan acara adat 

kebesaran, seperti batagak penghulu.  Adat istiadat semacam ini jelas sangat berhubungan dengan 

sosial ekonomi masyarakat. Bagi masyarakat yang memiliki ekonomi yang baik tentu mereka sanggup 

melengkapi upacara-upacara adatnya dengan kesenian-kesenian rakyat yang mereka gemari, dan 

sebaliknya bagi mereka yang kurang mampu acara-acara demikian sulit untuk dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III. 

SEJARAH PERKEMBANGAN KOTA PADANG 

 

1. Asal Usul Masyarakat Kota Padang 

 

Tidak banyak yang tahu semenjak kapan pastinya  kota Padang mulai didiami penduduk, karena sama 

dengan sejarah Minangkabau lainnya tidak banyak  bukti tertulis atau peninggalan sejarah dan yang 

mengetahuinya dengan pasti. Dari tambo, wawancara, data-data dari kantor SOSPOL (Sosial Politik) 

kota Padang dan dari beberapa buku sumber yang berkaitan, diperoleh informasi bahwa penduduk 

Kota Padang berasal dari Solok. Migrasi ini berlangsung sekitar abad ke XIV. Kedatangan migrasi ini 

terjadi secara bergelombang.  

Chistine Dobbin dalam, “Islamanic revivalism in a Changing Pesent Economy”, yang dikutip 

oleh Ishak Thaher, mengatakan:“Telah ada perjalanan perdagangan emas pada tahun 1374 antara 

Padang dengan pedalaman Minangkabau. Perjalanan tersebut adalah sebagai berikut: Suruaso dekat 

Pagaruyung, Lima Kaum, Pariangan, Batipuh, Pitalah, Sumpr, Simawang. Dari Simawang perjalanan 

diteruskan melalui jalan darat ke Solok. Dari Solok perjalanan melalui bukit barisan perjalanan sampai 

di Limau Manis,  Pauh dan Bandar Padang. Sama dengan perjalanan migrasi dari Solok ke Padang pada 

abad ke XIV. 

 Suku yang turun ke Padang ialah Tanjung, Jambak Sikumbang, Guci, Melayu Koto dan Balai 

Mansiang. Migrasi yang pertama mendiami daerah koto Tangah dan mereka inilah yang dianggap 

sebagai peneroka pertama daerah Kecamatan Koto Tangah yang terdapat di kota madya Padang 

sekarang. Arus migrasi ke Padang semakin meningkat, karena yang datang pada gelombang-

gelombang berikutnya bukan hanya pembuka daerah-daerah baru untuk pertanian tetapi yang datang 

buruh atau pekerja pembuat dan pemasak garam dan mereka yang berdagang.  



Migran yang berasal dari Solok ini sudah menganut agama Islam karena telah tunduk kepada 

Tuan Kadi di Padang Gantiang. Hasan Basri (1982), mengatakan:“Jika tumbuh silang dan selisih di Pauh 

menurut agama diselesaikan di mesjid yang berpuncak. Jika tumbuh silang selisih menurut adat di 

Pauh diselesaikan dengan ninik mamak, jika tidak selesai oleh Siempat Belas di bawa ke Pagaruyang”. 

Rusli Amran (1985) menambahkan, bahwa dewan penghulu yang dimaksudkan di atas berasal 

dari Pauh IX dan Pauh V, berjumlah 14 orang banyaknya. Dewan penghulu ini terbentuk setelah 

penduduk semakin ramai dan syarat-syarat pemerintahan suatu Nagari dipenuhi. Karena daerah  Pauh  

semakin berkembang, Pauh  dibagi  tiga, yaitu Pauh IX dan Pauh V dan Negeri Koto Tangah. Negeri 

Koto Tangah diperintah oleh 10 penghulu. Daerah pesisir (sebelah pantai) lebih kurang lima kilometer 

dari Pauh IX, Pauh V dan Koto Tangah, belum dibuka menjadi daerah pertanian.  

Pada pertengahan abad ke XIX daerah pesisir ini mulai berkembang, menjadi daerah pertanian 

dan pemukiman, dan menjadi pusat perdaganga pribumi dan bansa kolonial dan daerah inilah 

sekarang yang menjadi daerah pusat kota Padang. Nagari nagi yang menjadi pusat pertumbuhan 

perekonomian dan penduduk adalah  daerah Seberang Padang. Dalam perkembangan selanjutnya 

berdiri  kampung Alang Lawas, kampung Parak Gadang, Sawahan, Pondok, Simpang Enam, Kampung 

Jawa dan Purus sebagai pemukiman baru. 

Dalam cerita rakyat dikatakan bahwa Padang dibuka oleh dua orang anak raja Pagaruyung 

yang telah diusir dari istana Pagaruyung dan diiringi oleh para pengiringnya. Dari Luhak Tanah Datar 

mereka pergi ke Luhak Agam di Nagari Kurai (Kota Bukit Tinggi sekarang), ke Banuhampu. Kemudian 

melanjutkan perjalanannya ke Batipuh melalui beberapa daerah akhirnya sampai di Padang. 

 Rusli Amran mengemukakan dua pendapat, bahwa penduduk asli Padang berasal dari Solok 

Selayo dan berasal dari Luhak Agam. Menurut catatam pemerintah Belanda yang pernah memerintah 

di Padang, yang datang dari Agam ini lebih dahulu daripada yang datang dari Solok Selayo. Mengenai 

pemukiman pertama dikatakan, bahwa rombongan yang pertama datang ke Padang konon 



menempati gurun atau padang sebelah kiri Batang Arau yang kemudian terkenal dengan nama 

Seberang Padang.  

Pendapat di atas  diperkuat oleh bukit bahwa masjid yang pertama di Padang adalah di Seberang 

Padang. Dalam Tambo juga dikatakan bahwa pemukiman yang pertama di Padang adalah Kampung 

Durian, arah timur dan bertetangga dengan Kampung Seberang Padang.  

Dalam perkembangan selanjutnya Padang semakin hari semakin ramai. Daerah pertanian dan 

perkampungan penduduk semakin banyak dibuka. Dan Padang semakin hari semakin banyak 

dikunjungi orang luar dalam lintasan perdagangan, hal inilah yang menjadi titik awal Padang 

berkembang menjadi kota. 

 

 

 

 

2. Perkembangan Kota Padang 

 

Seiring dengan pertumbuhan penduduk Padang, Padang dipimpin oleh Sutan Sanggono Dirajo pada 

abad XIV, seorang putra raja keturunan Pagaruyung, yang memimpin rombongan imigrasi ke Padang. 

Untuk menjalankan pemerintahnya, maka Sultan Sangguno Dirajo mengangkat empat orang 

penghulu, kemudian karena daerah Padang semakin ramai Sultan Sanggono Dirajo mengangkat empat 

orang penghulu lagi, maka jumlahnya menjadi delapan orang (ishaq Thahir, 1986). 

 

 Ishak menambahkan, dengan demikian terbentuklah pemerintah Padang yang diperintah oleh 

delapan orang penghulu, empat orang dari suku Bodi Caniago dan empat orang dari suku Koto Piliang. 



Yang berasal dari suku Bodi Chaniago dipecah menjadi empat suku yang dimpin oleh: (1) Dt. Rajo 

Marajo Bandaro Marajo memimpin suku Sumangek; (2) Dt. Rajo Dihilir memimpin suku Mandalika; (3) 

Dt. Marajo Lelo memimpin suku Panjalai; (4) Dt. Raji Indo Bumi memimpin suku Jambak. Yang berasal 

dari suku Koto Piliang juga dipecah menjadi empat suku, yang dimpin oleh; (1) Dt. Paduko Magek 

memimpin suku Melayu; (2) Dt. Sangguno Dirajo memimpin suku Tanjung Sikumbang; (3) Dt. Rajo 

Gunung Padang memimpin suku Tanjung Balai Mansiang; (4) Dt. Rajo di Padang memimpin suku Koto. 

 Pada Zaman VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) 1596-1799 pemerintah Belanda, 

Padang tumbuh menjadi kota secara pesat, karena dijadikan pusat perdagangan, daerah pelabuhan 

dan pusat kediaman bagi bangsa lain yang datang berdagang. Peristiwa penting yang terjadi pada 

masa VOC, tanggal 7 Agustus 1669 saat terjadinya penyerbuan ke Loji Belanda di Muara oleh rakyat 

Koto Tengah dan Pauh serta penduduk sekitarnya sebagai puncak atau titik kulminasi dari 

pertentangan sebelumnya antara rakyat dengan Belanda dari pertentangan terbuka sebelumnya. 

Peristiwa inilah yang dijadikan sebagai hari jadi kota Padang (Sosopol Kota Madya Padang,1998). 

 Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, secara undang formal ditetapkan batas-batas 

wilayah Padang untuk pertama kali berdasarkan surat keputusan Gubernur Hindia Belanda nomor 3 

tanggal 19 April 1905, dengan ketentuan bahwa daerah ini adalah di bawah kekuasaan Kepala Afdeling 

yang disebut Asisstant Resident van Padang Ommelanden. Pada tanggal 17 Juni 1938 diadakan 

perubahan atau satu pembentukan Staatsgemeente Padang. Dengan perubahan ini, maka terhitung 

tanggal 1 Juli 1983, Padang merupakan Kotopraja yang berdiri sendiri  

 Pada zaman pemerintah Jepang yang singkat, berdasarkan Seirei nomor 1 tahun 1942 Pasal 3 

ditegaskan bahwa semua badan-badan Pemerintah, kekuasaan, hukum dan undang-undang dari 

pemerintah Hindia Belanda tetap berlaku dan diakui sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 

Pemerintah militer (tentera), status otonom Padang diubah menjadi Si-Padang (Kota pemerintahan 

Padang) yang dimpin oleh Si-tyoo atau Walikotamadya (ibid 3). 



 Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Nomor 103 tahun 1946 ditetapkanlah Padang 

sebagai Kota Besar. Kemudian dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Tangah Nomor 

65?GP-50 taggal 15 Agustus 1950 ditetapkan Pemerintah Kota Padang sebagai suatu daerah Otonom 

dan Kota Padang diperluas wilayahnya. Dalam perkembangan selanjutnya banyak perubahan-

perubahan yang telah terjadi di Kota Padang yang pada akhirnya berdasarkan surat keputusan 

Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/6/PD tanggal 29 Mei 1958 secara defakto Kota Padang menjadi 

ibukota Propinsi Sumatera Barat. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 

1980 tanggal 21 Maret 1980, Wilayah pemerintah Kota Padang diperluas dari 33 km2 emnjadi 69,496 

km2. 

 Kota Padang sebagai sebuah kota pemerintah yang dipimpin oleh Wali Kota, Padang juga 

merupakan ibu kota Propinsi yang dipimpin oleh Gubernur. Dengan demikian dapat dipastikan 

perkembangan sosial budaya masyarakatnya sangatlah cepat dan terbuka menerima perubahan dan 

pengaruh dari luar, sesuai dengan status kota itu sendiri. Padang juga merupakan Kota pendidikan, 

dapat dilihat jumlah perguruan tinggi atau universitas yang ada di Padang sebanyak 50 buah (Padang 

Dalam Angka, 2006), yang tersebar di kota Padang.  

Jadi dengan demikian perubahan sosial budaya dalam masyarakat tidak mungkin dielakkan, 

pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memacu lebih cepat terjadinya perubahan 

sosial budaya dalam masyarakat terutama pada masyarakat perkotaan. Padang sebagai salah satu 

kota yang berkembang di Sumatera Barat tidak terlepas dari permasalahan ini. Pergeseran nilai-nilai 

tradisi Minangkabau di Kota Padang tampak sekali, dengan masuknya budaya modern ke Kota Padang.  

Namun Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat adalah cerminan dari masyarakatnya, 

yang latar belakang penduduknya sebagian besar Minangkabau. Dan Padang juga merupakan pintu 

gerbang budaya dan masyarakat luar masuk ke Sumatera Barat. Untuk itu mempertahankan nilai-nilai 

budaya tradisi sebagai khasanah budaya bangsa adalah tanggung jawab masyarakatnya.  

 



Bab IV 

ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA PERKAWINAN 

 

4. 1.  Acara sebelum Pinangan (Manapiak Bandua atau mengetuk pintu)  

 

4.1.1. Penjajakan Awal 

 

Masyarakat Minangkabau yang menganut garis keturunan matrilineal, maka untuk perkawinan anak-

anaknya  selalu menjadi urusan keluarga ibu pada awalnya, walaupun demikian pihak keluarga bapak 

juga memiliki peran yang penting dalam upaca perkawinan. Ada beberapa upacara yang dilakukan 

pada keluarga bapak, misalnya upacara babako atau pemberian gelar.  

 

Suatu tradisi bagi masyarakat Minangkabau, jika memiliki anak perempuan yang sudah 

dianggap layak berkeluarga, maka  menjadi tanggung jawab keluarga untuk memikirkan siapa yang 

akan menjadi pasangan anak perempuan mereka. Pihak keluarga mulai melihat atau mengamati jejaka 

atau lelaki yang masih bujang  yang layak untuk di jadikan menantu. Keluarga akan memilih  orang 

yang sesuai dan  sehat lahir dan batin, oleh sebab itu perlu  dilihat asal-usul dan keturunannya. Yang 

penting juga bagi mereka adalah  apakah dia berasal dari keluarga  baik-baik, taat beragama dan tidak 

berasal dari keturunan yang cacat atau mempunyai penyakit keturunan.  

 

 Calon menantu ini biasanya tidak selalu datang  dari ayah dan ibu, tetapi dari keluarga dekat 

atau kerabat. Dalam  pepatah dikatakan: Pandang dakek ditukiakan, Pandang jauah dilayangkan. 

Maksudnya adalah melihat-lihat yang akan dijadikan calon menantu, kepada orang yang berada 

dilingkungan atau yang jauh.  



 

Apabila sudah mulai nampak siapa yang akan dijadikan menantu, mulailah dilakukan 

pendekatan, biasanya pihak keluarga wanita yang mendatangi keluarga pria untuk maksud tersebut. 

Bagi masyarakat Minangkabau di kota Padang, pihak keluarga wanita biasanya mempercayakan untuk 

melakukan pendekatan atau penjajakan kepada orang tertentu sebagai perantara, yang akan 

menghubungi keluarga calon menantu.  

 

Perantara bertugas untuk melakukan rundingan awal terhadap keluarga pria. Pertanyaan yang 

pertama dilontarkan adalah apakah pria yang akan dijadikan calon menantu sudah ada yang 

meminang atau belum. Pinangan semacam ini boleh dilakukan di mana saja dan tidak harus dilakukan 

di atas rumah keluarga pria, boleh juga dilakukan di pinggir jalan, di ladang, di rumah kerabat dan 

sebagainya. Rundingan semacam ini  biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau berbisik-

bisik dan tidak dihadapan orang ramai. 

 

Biasanya pihak perantara akan menyampaikan maksud dari keluarga perempuan  pada 

keluarga lelaki yang akan dipinang, maka keluarga lelaki akan bertanya pada anak lelakinya yang akan 

dijadikan menantu tersebut, bahwa telah datang orang menanyakan dirinya untuk dijadikan menantu, 

apakah anak lelakinya setuju.  

Apabila ada kesesuaian antara orang tua dengan anaknya, maka pihak keluarga lelaki akan 

menyampaikan pada perantara bahwa keluarga lelaki setuju atas lamaran tersebut, dengan syarat-

syarat yang ditentukan oleh keluarga lelaki, misalnya; uang jemputan yang harus dipenuhi keluarga 

perempuan, uang adat  lainnya atau tidak dengan syarat sama sekali.  

 



Perantara akan membawa rundingan pada keluarga perempuan, tentang persetujuan yang 

telah disepakati dengan keluarga calon menantu lelaki, termasuk berapa besar uang jemputan atau 

uang adat yang harus dipenuhi oleh keluarga perempuan. Keluarga perempuan akan 

membincangkannya dengan anggota  keluarga terdekatnya, yaitu: ayah, ibu dan mamak atau 

penghulu. 

 

Bila ada kesepakatan untuk memenuhi permintaan keluarga calon menantu lelaki, dengan 

kata lain  pihak keluarga perempuan menyatakan sanggup menyediakan uang jemputan dan syarat 

lainnya yang diminta keluarga lelaki, maka dilanjutkan dengan rundingan berikutnya.  

 

Biasanya merisik atau penjajakan awal ini dilakukan beberapa kali sampai kedua belah pihak 

mempunyai kesepakatan bersama. Kedua belah pihah antara keluarga perempuan dengan keluarga 

lekaki  meninkatkan hubungan melalui perantara dan  mereka juga mulai merancang hari yang terbaik 

untuk melaksanakan pertemuan resmi. 

                            

 

4.1.2. Berkampung 

 

Penjajakan awal atau merisik dilakukan perantara dengan keluaraga calon mempelai lelaki selanjutnya 

ditindak lanjuti dengan membawa rundingan kembali kepada keluarga perempuan dan 

menyampaikan persetujuan keluarga lelaki atas lamaran yang merupakan rundingan awal. Perantara 

akan menyampaikan kepada keluarga perempun tentang syarat-syarat lamaran yang diminta keluarga 

lelaki,  mungkin saja syarat berupa wang hilang atau wang jemputan, besar wang hilang yang diminta 

dan perantara juga akan menyampaikan permitaan lainnya dari keluarga lelaki.  



 

Keluarga perempuan mulai mengundang kerabatnya untuk merundingkan pinangan yang 

akan dilakukan pada keluarga lelaki. Yang diundang adalah mamak dan penghulu adat dalam keluarga 

untuk membincangkan pinangan. Bapak sebagai orang sumando (nama panggilan untuk suami dari 

keluarga istri) akan memulai membuka pembicaraan kepada mamak dan yang hadir dalam rundingan 

tersebut sebagai berikut; “Maksud kami mengundang mamak atau datuk ke rumah untuk 

merundingkan suatu hal, yaitu tentang anak gadis kita yang bernama si Anu sudah waktunya berumah 

tangga dan sebagai orang tua kami telah membesarkannya, sekarang sudah besar kami serahkan anak 

keponakan mamak kepada mamak, bagaimana menurut mamak selanjutnya”. 

 

 Biasanya dalam hal ini mamak akan menjawab;“ kalau sekiranya si gadis sudah besar, apakah 

sudah ada yang nampak untuk dijadikan calon menantu dan sekiranya sudah ada baiklah kita 

diperbincangkan”.  

 

Maka selanjutnya si bapak akan menyerahkan pembicaraan kepada si ibu dan si ibu akan 

mengutarakan kalau dia sudah mempunyai calon yang akan dijadikan menantu. Ibu akan mengatakan 

bahwa calon adalah keturunan baik-baik, taat beragama, sudah berpenghasilan dan tiada cela. Oleh 

sebab itu  yang si calon sudah boleh layak dijadikan pendamping anak gadis mereka.  

 

Sekiranya si mamak setuju dengan calon yang dipilih oleh orang tua si gadis maka ibu akan 

mengutarakan syarat-syarat pinangan yang ditetapkan oleh keluarga lelaki, termasuk uang jemputan 

atau uang adat. Sekiranya ada kesepakatan dan persetujuan bersama dan keluarga tersebut mampu 

memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan keluarga lelaki,  maka mamak dengan bapak si gadis akan 

berusaha bersama memenuhi syarat pinangan yang ditetapkan keluarga calon pengantin lelaki. 



 

 Pihak keluarga perempuan akan kembali mengutus seorang perantara kepada pihak keluarga 

lelaki dengan menyampaikan persetujuan atas syarat-syarat pinangan yang ditetapkan keluarga lelaki. 

Maka perantara akan memberitahu kepada keluarga lelaki bahwa keluarga perempuan akan datang 

meminang dan kapan hari kedatangan mereka. 

 

4.2. Pinang Meminang  

 

4.2.1. Membuat Janji (Anta Ameh dan). 

 

Pinangan resmi merupkan awal dari kunjungan keluarga perempuan terhadap keluarga lelaki. Yang 

pergi meminang diutus berapa orang lelaki dan perempuan dari keluarga perempuan yang terdiri 

antara lain: mamak keluarga, urang sumando, seorang anak muda untuk membawa carano yang berisi 

sirih lengkap (sirih, kapur sirih, pinang) dan seorang lelaki dewasa yang pandai berbicara persembahan 

adat. Selain utusan yang disebutkan di atas, ada lagi berapa orang perempuan yang akan 

membawakan barang bawaan hantaran makanan, yang terdiri dari: pisang, nasi lemak, apik ayam, 

ikan dan agar-agar (puding). 

 

 Di rumah keluarga lelaki rombongan yang datang meminang di nanti atau di sambut oleh 

pihak keluarga lelaki yang terdiri dari: mamak keluarga lelaki, beberapa orang ibu-ibu atau bundo 

kanduang , orang sumando dan tokoh adat serta cerdik pandai dipihak keluarga lelaki.  

 



Di Minangkabau yang menyambut lebih lazim disebut yang menanti, karena menanti artinya 

menanti dengan suatu penanti yang mempunyai maksud tertentu. Sesampai keluarga perempuan 

yang datang meminang di rumah keluarga calon pengantin lelaki, semua barang bawaan yang di bawa 

dari rumah calon pengantin perempuan diserahkan pada kaum ibu yang menanti dan keluarga 

perempuan dipersilakan duduk oleh keluarga yang menanti.  

Yang datang dan yang menanti duduk bersama, sesuai dengan aturan adat dan cerano yang 

berisi sirih diletakkan di tengah, dan salah seorang dari keluarga perempuan mempersilahkan keluarga 

lelaki untuk menyirih atau mengunyah sirih.  sambil keluarga calon pengantin lelaki, semua barang 

bawaan yang dibawa dari rummah keluarga perempuan. Biasanya pihak keluarga yang menanti itu 

akan mengunyah sirih yang dibawa oleh keluarga calon penganten perempuan, sebagai 

penghormatannya terhadap keluarga yang datang. Pepatah adat mengatakan: 

 

 Sabalun kato kadi mulai 

 Sabalun karajo kadi kakok  

 Adat duduak siriah manyiriah 

  (Sebelum kata akan dimulai 

  Sebelum kerja akan dihadapi 

  Adat duduk sirih menyirih 

  Adat cerana diperedarkan) 

 

Sirih adalah lambang beradat atau sebagai lambang pembuka kata, oleh sebab itu sirih 

dikatakan “ulu adaik kapalo baso” dan rundingan belum akan dimulai sebelum sirih di ketengahkan. 

Setelah keluarga lelaki memulai membuka percakapan dengan menanyakan maksud dan tujuan 



kedatangan utusan, walaupun sebenarnya keluarga yang menanti sudah paham dengan kedatangan 

tersebut, tetapi dalam pinangan resmi tetap ditanyakan sebagai awal pembuka kata. Pihak yang 

datang melamar akan menjawab melalui juru bicaranya untuk menyampaikan maksud kedatangan 

mereka itu untuk meminang anak kemenakan mamak atau penghulu yang menanti. 

 

 Rundingan lazimnya dilakukan dengan tidak berbelit-belit, karena jauh sebelumnya pokok-

pokok persyaratan dalam pinang meminang sudah dibicarakan melalui perantara. Setelah pinangan 

resmi diterima keluarga lelaki, dilanjutkan dengan pembicaraan (memperkokok rundingan) yang 

ditandai dengan penyerahan barang bawaan pihak yang meminang kepada pihak yang menanti. “Yang 

menjadi inti dari barang bawaan yang di bawa sewaktu meminang adalah nasi lemak dan apik ayam. 

Banyak nasi lemak itu kira-kira dua piring besar, satu piring isinya kurang enam kilogram, beras pulut 

yang sudah dimasak. Sedangkan apik ayam dua sampai tiga ekor. Barang bawaan ini setelah 

diserahkan kepada keluarga lelaki dan setelah pihak yang meminang pulang, keluarga lelaki akan 

membagi-bagikannya kepada famili dekat, istri mamak dan bako dari calon pengantin lelaki”Abd 

Rahman (1992).  

 

Pada waktu berlangsung rundingan lamar-melamar ini, keluarga perempuan yang meminang 

akan menyerahkan syarat-syarat pinangan lainnya. Syarat-syarat dalam bentuk uang boleh kemudian 

diserahkan sebelum berlangsungnya kenduri perkawinan. Di samping uang jemputan atau uang hilang 

ada lagi uang adat dan uang biaya pernikahan yang harus diberikan keluarga calon pengantin 

perempuan kalau sekiranya diminta oleh keluarga calon pengantin lelaki.  

 

Rundingan semasa acara pinang meminang ini juga menetapkan kapan hendak dilangsungkan 

akad nikah serta kapan dilaksanakan upacara adat perkawinan. Pada waktu inilah semua keputusan 



penting disepakti oleh kedua belah pihak tentang pelaksanaan upacara perkawinan yang akan 

dilaksanakan. Pepatah mengatakan: 

 

Lah cukuik rukun syaraikinyo 

Lah kanai agak agiahnyo 

Lah bulek aia di pambuluah 

Lah bulek kato jo mufakaik 

Kok pandang nan lah diukue 

Janji nan kadikakok 

Mukasuik nan kadisampaikan 

  (Sudah cukup rukun dengan syarat 

  Sudah sesuai dengan rundingan 

  Sudah bulat air kepembuluh 

  Sudah bulat kata dengan mufakat 

  Padang yang telah diukir 

  Jandi yang telah dibuat 

  Maksud yang akan disampaikan. 

 

 Dari pepatah di atas dijelaskan bahwa setelah pinagan resmi ini berlansung secara adat, dan 

keluarga penganten perempuan telah memenuhi syarat-sayarat hantaran pada keluarga colon 

penganten lelaki, maka kedua calon ini dianggap shah bertunangan. 



 

Gambar 1 : Keluarga perempuan datang meminang kerumah calam mempelai lelaki.  Gb. Koleksi Kel. 

Alm St. Harun Alrasyid. 

 

 

Gambar2: Suasana pembicaraan ketika pinang meminang berlansung dengan  mengetengahkan sirih 

pinang dalam cerana. 

                  Gb. Koleksi Kel. Alm St. Harun Alrasyid. 

 

 

 



4.2.2. Mengembalikan Piring 

 

Ketika  berlansung acara lamar melamar dirumah keluarga calon penganten lelaki, keluarga 

perempuan membawa berbagai hantaran, termasuk hantaran makanan. Hantaran makanan biasanya 

dibawa dengan wadah atau piring, piring-piring ini dikembalikan. Piring di antarkan kembali ke rumah 

calon pengantin perempuan setelah beberapa hari acara pinangan berlangsung.  Upacara 

mengembalikan piring ini biasanya merupakan upcara simbolis.  Keluarga lelaki akan memberi tahu 

kepada keluarga perempuan, bila masa mereka hendak datang menghantarkan piring tempat 

hantaran tersebut. Yang menghantarkan piring adalah kaum perempuan yang terdiri dari: keluarga 

bako (baka) calon pengantin lelaki, sanak saudara serta isteri mamak. 

 

 Pada masa mengantarkan piring keluarga lelaki yang datang membawa balasan hantaran yang 

berupa baju kurung atau perhiasan benang mas. Bako dan anggota rombongan lainnya juga membawa 

barang bawaan yang akan diserahkan kepada calon pengantin perempuan, kain untuk pakaian, 

perhiasaan dan sebagainya. Semua barang bawaan diserahkan kepada pihak yang menanti dari 

keluarga perempuan. Di rumah calon pengantin perempuan rombongan yang mengantarkan piring 

dijamu dengan  makan dan minum, setelah itu baru mereka kembali pulang. 

 

 

 

4.3. Bertunangan dan Persiapan Upacara Perkawinan 

 

4.3.1. Bertunangan 

 



Setelah acara pinang meminang selesai, maka antara calon pengantin lelaki dan perempuan sudah 

dianggap ada ikatan, dianggap sudah bertunangan. Adakalanya acara bertunang dilaksanakan 

tersendiri dan adakalanya dilaksanakan semasa keluarga lelalki mengembalikan piring. Bertunangan 

dilakukan dengan timbang tando atau saluak tando atau disebut juga dengan tukar cincin. Dan kedua 

calon pengantin sudah mempunyai ikatan moril, seperti yang diuraikan oleh Abd. Rahman,  dalam 

pepatah dikatakan: 

 

 Bahaso rundiangan lah saukua 

 dek bana lah sasuai 

 manuruik aturan adat 

 putiah kapeh dapek diliek 

 putiah hati bakaadaan 

 Batimbang tando jadi 

 Basaua pamenan adat 

 Nan lahie bakanyataan 

 Saiang bak hari nak nyo nyato 

 

 Manyangkuikan ka auanyo 

 Manyandakan katabiangnyo 

 Batali buliah diirik 

 Batambang buliah diasak 



 Nan kuek bapangabek 

 Nan taguah bapangajang 

 Kok kelek banamo kaiatan 

 Kok gadang banamo ikatan 

  (Bahwa rundingan sudah seukuran 

  Karena benar-benar sudah sesuai 

  Menurut adat aturan 

  Putih kapas dapat dilihat 

  Putih hati berkeadaan 

  Bertimbang tanda jadi 

  Berkait mainan adat 

  Yang lahir berkenyataan 

  Siang hari supaya nyata 

  Menyangkutkan pada aur 

  Menyandarkan pada tebing 

  Bertali sudah boleh ditarik 

  Bertambang boleh dipindahkan 

  Supaya teguh diberi angka 

  Kalau kecil disebut kaitan 

  Kalau besar disebut ikatan) 



 

 Maksud dari pepatah di atas, kedua calon pengantin yang dipertunangkan sudah memenuhi  

syarat-syarat dan hantaran lamaran pertunangan, diibaratkan kedua benda lepas dan dengan ada 

ikatan pertunangan keduanya sudah mempunyai ikatan moral dan mereka satu sama lain sudah 

terikat dan harus saling menghormati dan harus saling menjaga martabat keluarga kedua belah pihak.  

 

Kedua belah fihak, baik lelaki maupun perempuan yang sudah bertunangan tidak boleh lagi 

melirik pada yang lain atau bergaul bebas dengan orang. Hal ini dianggap tabu (terlarang) di 

Minangkabau dan bila orang yang sudah bertunangan masih liar atau bergaul bebas dianggap kurang 

bermartabat dan tidak menghargai mamak atau penghulu kedua belah pihak. 

 

4. 3.2.  Menentukan Hari 

 

Sebelum masuk pada upacara kenduri perkawinan, kedua belah pihak keluarga yang akan 

melangsungkan upacara perkawinan mempersiapkan sematang-matangnya persiapan upacara 

perkawinan, karena persiapan sebuah kenduri perkawinan memerlukan banyak pendapat yang harus 

disatukan dan dihimpun dalam musyawarah keluarga. Maka masing-masing keluarga 

mempersiapkannya dalam rundingan dengan mamak masing-masing. Mulai dari membicarakan kapan 

pernikahan, kapan kenduri/kenduri adat, dan mempersiapkan sarana dan prasarana, sampai pada 

perbaikan rumah (kalau diperlukan) serta biaya kenduri yang akan diadakan.  

Besar kecilnya kenduri yang diadakan tergantung kemampuan keluarga si calon pengantin.  

Biaya perkawinan biasanya merupakan beban bersama dalam keluarga, mamak akan memberi 

bantuan sesuai dengan kemampuannya. Pepatah mengatakan: Barek samo dipikua, ringan samo 

dijinjing  (berat sama dipikul, ringan sama dijinjing) 



 

 Setelah ada kesepakatan bersama, bila hari kenduri perkawinan akan dilangsungkan, maka 

pihak keluarga perempuan menyampaikan hasil itu kepada pihak keluarga lelaki. Umumnya pihak 

keluarga lelaki menerima hari yang telah ditentukan, karena ketika  peminangan resmi mereka juga 

telah  merundingkan hari dan tanggal yang mungkin untuk pelaksanaan kenduri perkawinan itu.  

  

4. 4    Persiapan Upacara Nikah dan Kenduri Perkawinan 

 

4. 4.1.  Menyirih 

 

Menyirih maksudnya adalah mengundang kerabat dan masyarakat kampung  dan sekaligus 

pemberitahuan kepada orang kampung bahwa akan diadakan kenduri perkawinan. Menyirih 

dilakukan seminggu sebelum kenduri berlangsung yang dilakukan oleh pihak keluarga lelaki atau 

perempuan yang akan mengadakan kenduri perkawinan Yang datang mengundang terdiri dari lelaki 

dan perempuan. Orang lelaki akan mengundang kaum lelaki dan yang  perempuan  diundang oleh 

perempuan juga. 

 Acara menyirih ada aturannya, seorang yang diutus untuk menyirih orang kampung tidak 

boleh menyirih di sembarangan tempat atau di jalan. Orang harus disirih di rumahnya masing-masing. 

Orang lelaki yang diutus untuk menyirih orang kampung biasanya akan menghulurkan rokok kepada 

tuan rumah yang didatangi. Rokok atau sirih berfungsi sebagai pembuka kata, kemudian diucapkan 

kalimat undangan yang meminta agar yang bersangkutan datang pada hari kenduri perkawinan itu. 

 



 Perempuan yang menyirih akan membawa kampit sirih (tas yang berisi sirih) dan 

menyuguhkannya kepada tuan rumah sebelum kalimat undangan diucapkan. Pepatah Minangkabau 

memgatakan: 

 

 Sabalun pasan kadisampaikan 

 Siriahkan katangah tampek rokok 

 Imbau nan tinggi tampek jauh 

 Sabuik dan dakek jolong tasongok 

 Di ateh rumah nan bamamak 

 Baitu adat nan bapakai 

  (Sebelum pesan akan disampaikan 

  Sirihkan ketengah tempat rokok 

  Panggil yang tinggi tampak jauh 

  Sebut yang dekat baru bertemu 

  Di atas rumah yang bermamak 

  Begitulah adat yang dipakai) 

 

Maksudnya, sebelum kenduri perkawinan dimulai maka keluarga calon pengantin mengundang 

masyarakat kampung dan sanak saudara dengan mempersembahkan sirih. Kenduri perkawinan 

dianggab suatu kerja baik yang harus diberi tahu pada khalayak, dalam pepatah dikatakan:  Karajo 

baik bahimbauan, karajo buruak bahambauan (Kerja baik dihimbaukan, kerja buruk tanpa dihimbau 

pun berdatangan).Maksudnya, kerja baik yang dianggab sebagai suatu kebahagiaan harus diberi tahu 



pada orang banyak, orang akan datang bila dihimbau atau diundang, sementara bila dapat musibah 

tanpa diundangpun akan datang beramai-ramai. 

 

4.4.2.  Menanak Santan 

 

Seminggu sebelum acara kenduri perkwinan dilangsungkan, kaum kerabat dan keluarga dekat telah 

datang ke rumah untuk mempersiapkan segala keperluang keduri. Banyak kegiatan yang dilaksanakan 

secara bersama pada masa persiapan, di antaranya menanak santan untuk rendang, mempersiapkan 

kue-kue yang akan ddihidangkan diacara kenduri dan yang akan dibawa sebagai hantaran ke rumah 

mempelai lelaki oleh keluarga perempuan. Semua bekerja dengan gembira dan dengan hati yang 

senang. Pekerjaan berat akan menjadi ringan apabila dikerjakan secara bersama-sama. 

 

4.4.3. Menghias Rumah 

 

Lebih kurang dua hari sebelum dilaksanakan acara pernikahan para ipar besan dan sumnado 

pengantin perempuan datang ke rumah pengantin perempuan tempat akan dilangsungkan kenduri 

perkawinan. Mereka bergotong-royong menghias rumah dan memasang pelaminan (sekiranya 

kenduri memakai pelaminan). Memasang kain tabir dan kain tirai. Sementara yang perempuan 

menghias bilik pengantin.  

 

 Kain tabir beragam bentuknya, ada yang dibuat dengan menyambungkan kain-kain yang lebar 

yang mempunyai tiga macam yaitu merah, kuning dan hijau. Kain tabir adakalanya berupa 

sambungan-sambungan perca dan ada juga berupa kain lebar yang dihiasi dengan sulaman benang 



emas bermotifkan tumbuh-tumbuhan, burung dan kuda terbang. Di samping tabir dipasang juga lidah-

lidah. Di bawah pelamin dihamparkan tikar permadani.  Sekeliling (bahagian) pinggir sebelum 

dipasang permadani dihamparkan kasur untuk tempat duduk para sumandan (dayang) dan pengiring 

pengantin lainnya. Semua ruang yang dijadikan penyambut tamu yang datang dihiasi dan 

dihamparkan tikar yang bagus.  

 

Rahman (1992) menambah, setelah pekerjaan menghias rumah selesai dilakukan acara 

berdoa bersama medoakan tempat kekudukan pengantin agar Allah memberi perlindungan dan 

terhindar dari sihir orang yang jahat atau dengki. Doa bersama ini dipimpin oleh seorang ulama. 

Selesai berdoa dilakukan acara makan bersama. 

 

Gambar 3 :   Menghias rumah, termasuk acara memasang pelaminan  Dalam gambar tampak 

pelaminang tradisi Minangkabau Rantau Pesisir (Padang).  

 

 

 

 



4.4.4. Malam Bainai  
 

Pada malam hari sesuadah selesai menghias rumah dilaksanakan malam baini, maksudnya adalah 

memberi inai sebagai pemerah kuku calon penganten. Inai dpasang pada kuku dan tumit calon 

penganten. Pada waktu ini juga dipasangkan tepung tawar. Pelaksanaan malam bainai tidak semua 

orang yang melakukannya, karena malam bainai merupakan tradisi agung dalam baralek gadang yang 

dilaksanakan oleh kelas menengah ke atas.  

 

Acara malam bainai bisana dilaksanakan ketika ipar besan dan kerabat berkumpul di rumah 

calon penganten perempuan, sedang mempersiapkan masak memasak untuk upacara perkawinan. 

Pada upacara bainai anak daro duduk di atas kasur yang dialas dengan permadani,  anak daro memakai 

sunting kecil dan para kerabat memasangkan inai pada anak daro. Demikian juga dengan pemasangan 

tepung tawar, kerabat, bako dan istri mamak serta orang yang dihormati dalam keluarga dan adat silih 

berganti memasangkan tepung tawar pada penganten secara simbolis. 

 



 

Gambar 4: Pada foto tampak keluarga (bako dan besan) memasang inai pada jari penganten 

perempuan (anak daro). 

Gb, kolesi Kel. Alm St. Harun Alrasyid. 

 

 



 

 

Gambar 5: Pada gambar ini  tampak jari-jari penganten tampak sudah dipasang. Gb, kolesi Kel. Alm 

St. Harun Alrasyid. 

  

 

4.5.  Upacara Kenduri Perkawinan 

 

5.5.1 Menikah (Ijab Kabul) 

 

Sesuai dengan prinsip adat Minangkabau yaotu: “Adat basandi syarak,  syarak basadi kitabullah”,, 

perkawinan di Minangkabau tidak lepas dari agama Islam. Antara adat dan agama tidak boleh 

dipisahkan, acara perkawinan dilakukan sesuai dengan syariat Islam. 



 Dalam agama Islam, sewaktu melakukan aqad nikah seorang lelaki wajib membayar mahar 

kepada perempuan yang dinikahinya. Hal ini juga berlaku di Minangkabau, mahar diberikan dalam 

bentuk uang atau barang sesuai dengan kesepakatannya sebelumnya.  

 

Selain mahar syarat untuk sahnya nikah harus ada rukun nikah. Rukun nikah yaitu: ada calon 

mempelai lelaki dan perempuan, wali dari calon pengantin perempan, dua orang saksi lelaki, Ijab dan 

Qabul. Ijab yaitu ucapan penyerahan calon pengantin perempuan dari walinya kepada calon pengantin 

lelaki yang dinikahinya, sedangkan Qabul yaitu ucapan penerimaan pernikahan dari calon pengantin 

lelaki atau walinya. 

 

 Dalam ‘Sebuah Perkawinan di Minangkabau, adat kebiasaan dan percakapan’ oleh J.C.Van 

Eere terjemahan Boestanoel Arifin Adam, percakapan Ijab-Qabul sewaktu nikah itu sebagai berikut: 

Wali nikah;  

 

“manolah angku yang hadir disiko, adopun hambo akan mengawinkan marapulai Iko, iyolah 

habo mintak nak samo angku dengan akad nikahnyo”. (Manalah engkau yang hadir di sini, 

saya akan mengawinkan mempelai ini, maka saya mohon supaya sama-sama kita ikuti aqad 

nikahnya). 

 

Hadirin akan menjawab;  

“kami dangakan malah” (Kami siap mendengarkannnya).  

Kemudian wali membacakan khutbah nikah yang berbunyi;  



“Alhamdullilahi washalatu wasalamu’ala rasulillahi wushikum ibadalahi wayay bitkwallah”.   

Wali si Perempuan berkata;  

“Menikahkan aku akan engkau dengan si … binti …… dengan mas kawinnya ….”. 

Perkataan di atas langsung disambut oleh pengantin lelaki:  

“Kukabulkan aku menikahi si …binti….dengan maskawinnya….”.  Disambut oleh saksi dan ayah 

pengantin perempuan dengan mengulang kata “kabul”, dengan demikian sudah sah kawin antara 

seorang lelaki dengan seorang perempuan. 

 

Gambar 6 :  Keluarga penganten lelaki mengantarkan penganten menikah di rumah kel. penganten 

perempuan 

Gb. Koleksi Kel. Alm St. Harun Alrasyid. 

 



 

Gambar 7: Wali nikah membacakan khutbah nikah. 

 

5.5.2. Upacara Kenduri Kawin 

 

Acara kenduri atau kenduri kawin ditandai dengan adanya nikah. Nikah merupakan aqad yang 

membolehkan bergaulnya seorang lelaki dengan seorang perempuan. Upacara kenduri kawin 

dilakukan untuk memeriahkan hari yang sangat bersejarah dan penting bagi kedua pengantin. Besar-

kecilnya kenduri yang diadakan tergantung pada kemampuan serta kedudukan dari yang punya 

kenduri. A.A.Navis (1986) menjelaskan, berdasarkan bentuk dan kemampuan ekonomi yang punya 

kenduri, di Minangkabau kenduri perkawinan ada tiga macam yaitu; gonteh pucuak (petik pucuk), 

Kabuang batang (Kabung batang) dan lambang urek (lambang urat). 

 Gonteh pucuak (petik pucuk) adalah kenduri yang sederhana. Dalam jamuan hanya yang 

dihidangkan makanan seadanya seperti ikan dan ayam dan yang diuandang kerabat dan tetangga 

dekat saja yang kata kiasanya: 



 Salinkuang salingka parik 

 sadusun duo dusun 

saseba jolo ikan 

salantak panjang galah 

 (Selingkugan selingkar parit 

 sedusun dua dusun 

 sesebar jalo ikan 

 selantak sepanjang galah) 

 

Maksudnya yang diundang hanya tetangga persekitaran tempat kenduri itu diadakan, dan undangan 

dalam jumlah yang terbatas, tetangga dekat dan kerabat. 

 

 Kabwang batang (kabung batang) ialah kenduri yang lebih besar dari gonteh pucuak. Dalam 

kenduri ini disembelih sapi dan diundang semua kerabat serta sahabat kenala yang dekat dan yang 

jauh. Dalam kata kiasannya: 

 Sakato dua kato 

 Diimbau mano nan patuik 

 Dipanggia mano nan paralu 

 Jikok dakek diimbau jo carano 

 Jikok jauh surek dilayangkan 

   



  (sekala dua kata 

  dikupulkan siapa yang patut 

  dipanggil siapa yang semestinya 

  jika jauh surat dilayangkan). 

 

 Jamuan lambang urek (lambang urat) adalah keduri yang diadakan secara besar-besaran 

dengan memotong kerbau, sebagaimana yang dimaksud dalam ungkapan: 

 Panggilan sisiak pelapahan 

 dipangia sampai tabao 

 pakai tombak pakai gandalo 

 sarato padang jinawi baapikan 

 dikambang payuang ubua-ubua 

 tapancang marawa dihalaman 

 langkok jo gong jo talempong 

 dilapeh jo latuih badia 

 bapakaian adaik salangkoknyo 

 

  (panggilan sisik pelepahan 

  panggilan sampai datang 

  dengan tombak dan gendola 



  serta pedang jenawi berapitan 

  dikembang payung ubur-ubur 

  dipajang merawa dihalaman 

  lengkap dengan gong dan talempong 

  dilepas dengan letusan bedi; 

  berpakaian kebesaran lengkap semuanya) 

 

Dalam menghadiri kenduri lambang urek, tamu yang hadir memakai pakaian adat kebesaran 

Minangkabau sesuai dengan status sepemakai. Tempat duduk pun disesuaikan dengan status sosial di 

dalam adat. 

  

5.5.3. Acara Babako 

 

Bako adalah keluarga dari bapak, acara babako adalah acara di mana kedua pengantin lelaki maupun 

perempuan dijemput oleh bakonya masing-masing pada pagi hari diupacara puncak kenduri 

perkawinan.  Di rumah bako pengantin telah ditunggu oleh keluarga masing-masing yang terdiri dari; 

kaum ibu, mamak dan urang sumando. 

 Di rumah bako pengantin dirias dengan pakaian pengantin yang telah dipersiapkan oleh 

keluarga bako. Pakaian pengantin lelaki terdiri dari: hem (kemeja putih), celana warna hijau yang 

panjangnya di bawah lutut, rompi, baju roko, samping dari kain songket balapak, ikat pinggang 

(pending), keris, sepatu hitam dan kaus kaki putih. Perhiasaan dada pengantin lelaki adalah kalung 

emas. Tutup kepala dimana ikek atau saluak. 



 Pengantin perempuan di rumah bakonya juga dihiasi dengan pakaian pengantin yang terdiri 

dari : Baju kurung sutera yang dihiasi dengan sulaman benang emas dan sebagai padanannya dipakai 

songket balapak. Hiasan kepala adalah sunting gadang. Busana dilengkapi dengan tokah (sejenis 

selendang yang dipakai untuk penutup dada dan kedua ujungnya dijatuhkan ke belakang melalui bahu. 

Perhiasaan yang dipakai oleh pengantin perempuan adalah kalung, gelang dan giwang. Pengantin 

perempuan memakai sandal yang dihiasi dengan benang emas. 

 Sesudah kedua pengantin selesai didandani, diadakan upacara pelepasan pengantin dan 

kedua pengantin diarak ke rumah orang tua masing-masing. Para pengiring semuanya terdiri dari 

keluarga bako memakai pakaian adat. Pengantin perempuan maupun lelalki didamping empat sampai 

enam orang pasumandan (dayang-dayang) yang semuanya memakai sunting ketek (kecil). Dari rumah 

bako pengantin dilepas dengan hantaran talam berisi nasi kunyit yang jumlahnya enam sampai 

sepuluh buah. Di samping itu bako membawa pula bawaan khusus seperti bahan dasar untuk busana, 

songket, perhiasaan emas (sesuai dengan kemampuan bako) dan cerano berisi sirih pinang lengkap. 

 Apabila rombongan yang mengantar penganten hampir sampai di rumah orang tua masing-

masing, keluarga orang tua mereka menjemput atau mempersilakan pengantin dan rombongan untuk 

naik ke rumah. Di rumah keluarga pengantin lelaki dan perempuan, keluarga bako masing-masing 

dijamu dengan acara makan dan minum, sesudah itu keluarga bako menyerahkan pengantin secara 

simbolis kepada orang tuanya masing-masing beserta barang bawaan mereka. Selanjutnya di rumah 

pengantin perempuan diadakan acara bercukur dan dirumah pengantin lelaki diadakan acara batagak 

gala (pemberian gelar) 



      Gb. a     

Gb. b   

Gambar 8:  Gb.a dan Gb.b, adalah hantaran yang dibawa oleh keluarga bako 



              

Gambar 9:  Penganten lelaki turun dari rumah bako, diapi oleh pasumandan (dayang) 

 

 

5.5.4. Acara Bercukur 

 

Acara bercukur adalah mencukur bulu-bulu roma pada wajah dan sedikit rambut di ubun-ubun. 

Bercukur dilakukan oleh bako dibantu oleh seorang isteri mamak pengantin. Bercukur kadang-kadang 

dilakukan secara simbolis karena pengantin perempuan sudah dirias sempurna.  

 

Acara bercukur tidaklah lama dan rumit. Bercukur adalah  simbol, agar pengantin memasuki 

hidup berumah tangga dalam hati dan wajah yang bersih. Harapan ke depan agar kedua penganten 



memulai rumah tangga dengan tidak membawa ada hal-hal buruk yang akan merusak hubungan 

dalam rumah tangga dikemudian hari, termasuk hal sekecil apa pun. 

 

 

Gambar 10 : Penganten perempuan dicukur secara simbolis bulu-bulu roma yang ada pada 

wajahnya oleh keluarga bako. 

 

 

5.5.5.  Acara Batagak Gala 



 

Acara batagak gala (pemberian gelar) dilakukan dirumah pengantin lelaki sebelum dibawa ke rumah 

pengantin perempuan yang dijemput secara adat oleh keluarga pengantin perempuan. Biasanya gelar 

yang diberikan itu adalah gelar mamak atau gelar yang diberikan bako dan gelar yang diberikan itu 

adalah gelar yang baik-baik seperti: Sultan Kebesaran, Marah Sutan, Sutan Mamtari, Rajo Intan, Rajo 

Batuah dan lain-lain. 

 

Dalam pepatah dikatakan: Ketek banamo, gadang bagala (kecil bernama, besar bergelar).  

Maksud dari pepath di atas ialah, sewaktu kecil bernama, yaitu nama yang diberikan oleh orang tua, 

dan sesudah kawin seseorang lelaki dianggap sudah dewasa, maka diberi gelar. Orang tidak lagi 

memanggil dia dengan nama yang diberikan ayah ibunya tapi memanggil dengan gelar yang diberikan. 

 

5.6.   Menjelang Rumah Mertua 

 

Sebelum menjelang rumah mertua, pengantin lelaki dijemput secara adat oleh keluarga pengantin 

perempuan dengan carana dan sirih pinang beserta pakaian pengantin lelaki selengkapnya, yang 

terdiri dari kelengkapan baju roki, ikek (destar), sepatu hitam dan kaus kaki warna putih. Setelah 

rombongan menyerahkan jemputan, pengantin lelaki dimakaikan  busana yang dibawa oleh keluarga 

perempuan. Dan sementara itu yang menjemput menunggu penganten lelaki berpakaian, mereka  

disuguhi makan dan minum. Sesudah itu barulah pengantin lelaki beserta rombongan yang 

menjemput berangkat ke rumah pengantin perempuan yang didampingi empat sampai enam orang 

pasumandan. Pasumandan ini terdiri perempuan muda yang sudah berkeluarga yang mempunyai 

hubungan keluarga dengan pengantin lelaki. Pasumandan memakai sunting kecil dengan baju kurung 

atau kebaya panjang warna merah yang dihiasi dengan sulaman benang emas. 



 

 Pengantin lelaki akan duduk bersama rombongan yang mengantar, setelah pihak yang 

menanti memberikan sedulang nasi kunyit kepada rombongan sebagai urak selo (pebuka sila), barulah 

rombongan yang mengantar mengizinkan pihak keluarga pengantin perempuan untuk membawa 

mempelai duduk bersanding di pelamin (Abd. Rahman,1993). 

 

Pada tengah hari menjelang petang, kedua pengantin berkunjung ke rumah keluarga 

pengantin lelaki, mereka didampingi oleh pasumandan yang datang bersama pengantin lelaki dan 

ditambah dengan pasumandan keluarga pengantin perempuan sebanyak empat sampai enam orang 

pula. Di rumah pengantin lelaki, kedua pengantin juga didudukkan dipelamin yang telah disediakan. 

Rombongan ini pun disajikan makan dan minum. Petang hari mereka kembali ke rumah pengantin 

perempuan. Keluarga penganten lelaki dan menganten lelaki kembali pulang kerumah penganten 

lelaki. 

 



Gambar 11:  Penganten lelaki dijemput dengan sirih pinang sebelum masuk ke rumah penganten 

perempuan (anak daro). 

          Gb. Koleksi Kel. Alm St. Harun Alrasyid. 

 

4.6.  Acara Sesudah Kenduri Perkawinan 

 

5.6.1. Acara Pulang Malam 

 

Acara pulang malam dilaksanakan setelah selesai acara menjelang rumah mertua yang berlangung 

selama tiga hari. Setiap senja hari selama tiga hari berturut-turut datang ke rumah pengantin lelaki 

utusan untuk menjemput pengantin lelaki. Utusan itu terdiri dari dua orang lelaki dan satu orang 

perempuan, tujuannya menjemput pengantin lelaki agar tidur di rumah pengantin perempuan 

(isterinya). 

  

Pengantin lelaki ini akan datang dengan teman dan kerabatnya sebanyak dua sampai tujuh 

orang, pada pukul dua belas tengah malam. Selesai makan malam, pengantin dipersilakan tidur di 

kamar pengantin yang telah disediakan, sedangkan teman dan kerabatnya yang mengantar akan tidur 

di ruang tengah atau dekat ruang pelamin.  

 

Pengantin lelaki beserta teman dan kerabatnya yang mengantar akan bangun sebelum pukul 

lima pagi dan segera kembali ke rumah orang tuanya. Setelah acara ini berlangsung selama tiga hari, 

penganti lelaki akan pulang sendiri ke rumah pengantin perempuan yang telah menjadi isterinya tanpa 

dijemput dan diantar. 

 



5.6.2. Mengantar Makan Beli.  

 

Beberapa hari setelah selesai upacara perkawinan dan telah selesai acara pulang malam, keluarga 

lelaki akan mengantarkan berupa bahan-bahan yang akan dimasak ke rumah pengantin perempuan. 

Gunanya untuk mengundang mamak, urang sumando, ipar, dan teman dan kerabat  ke rumah 

pengantin perempuan. 

 

 Pada waktu undangan makan antar beli ini tamu yang datang akan membawa sekedar pengisi 

adat, berupa uang yang dimasukkan ke dalam cerana yang telah disediakan. Pada waktu ini keluarga 

pengantin lelaki akan menawarkan bila waktunya pengantin perempuan berkunjung kembali ke 

rumah mertua. Maka kedua belah pihak akan mencari kesepakatan hari kunjungan tersebut. 

 

 

6.1.   Menjelang Mertua 

 

Pada masa kunjungan ke rumah mertua ini, pengantin perempuan akan memakai baju kurung atau ke 

baju panjang berhiaskan sulaman benang emas. Rambut disanggul dan dihiasi dengan tusuk sanggul. 

Pengantin lelaki memakai stelan jas, tutup kepala kopiah (peci) dan memakai sarung bugis yang 

disandang di bahu. 

 

 Pengantin akan datang berkunjung didampingi oleh beberapa orang ibu-ibu yang membawa 

juadah  berupa kueh bolu dan nasi lemak. Setelah selesai acara ramah-tamah dan acara makan, orang 

yang mengantar kembali pulang, kedua pengantin tidak ikut pulang tetapi akan tinggal selama tiga 



hari dirumah keluarga lelaki atau mertuanya. Sesudah itu keluarga lelaki mengantar kembali 

pengantin perempuan kerumahnya. 

 

6.4  Mengantarkan Anak Daro 

 

Acara ini merupakan acara penutup dari acara-acara sebelumnya. Acara ini dilaksanakan beberapa 

hari setelah selesai acara menjelang rumah mertua. Pada acara ini, pengantin perempuan yang sudah 

tinggal beberapa hari dirumah mertua (keluarga pengantin lelaki), dipakaikan baju kurung atau kebaya 

panjang dan kepalanya dihiasi sunting kecil, diantar kembali kerumahnya oleh keluarga lelaki yang 

terdiri para bundo kandung (kaum ibu) dan istri mamak. 

 

 Pada waktu antaran ini, keluarga pengantin lelaki akan membawa pemberian berupa 

perhiasan emas, pakaian dan lain-lain. Anggota rombongan yang terdiri ibu-ibu dan istri mamak, juga 

membawa buah tangan berupa pakaian, kain panjang, songket dan sebagainya sesuai dengan 

kesanggupan masing-masing. Di rumah pengantin perempuan semua tamu diberi makan dan minum, 

sebelum mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. 

 

 

______________________________ 

 

 

 



BAB VI. 

        PAKAIAN PENGANTIN DAN FILOSOFI  

 

 

    

 

 

Gambar 12.    Pakaian pengantin tradisional Minangkabau Rantau Pesisir (Padang)  

                     Diperagakan  model  Nanda dan Lydia 

  

 

 



 

 

5.1.  Tinjaun Pakaian Penganten 

Pakaian adat merupakan salah satu karya senirupa rupa tradisi yang berfungsi bukan hanya 

sekedar penutup tubuh mengandung nilai seni dan estetika tetapi . Padaian adat merupakan 

lambang  peradaban dari mana pakain itu berasal. Sesuai dengan fungsi seni Siti Zainon Ismail 

(1991) mengelompokan fungsi seni yaitu: fungsi gunaan, fungsi lambang dan lambang nilai 

estetis. Fungsi lambang lebih dihubungkan dengan bahan (material) sebagai bentuk fungsional, 

fungsi lambang adalah gabungan antara makna, fungsi dan lambang, dalam konteks ini pakaian 

bukan sahaja dalam bentuk benda terpakai tetapi telah didasari keperluan spiritual.   

 

Fungsi lambang berhubungan dengan masalah spiritual, yang kadang kala menyangkut 

mitos dan legenda yang hidup dalam masyarakat. lambang dalam masyarakat tradisi 

mengandung nilai-nilai yang mengandung falsafah budaya dan adat istiadat dimana benda 

tersebut berasal. R M Soedarsono (1992) menambahkan, pada karya senirupa berlandaskan 

kepercayaan atau agama, nilai spiritual tampak lebih menonjol dari nilai keindahan rupa dan 

itulah sebabnya kenapa senirupa tidak identik dengan keindahan, hal ini merupakan pembeza 

antara senirupa etnik satu kelompok masyarakat daerah dengan daerah lainnya.   

 

Seni rupa yang berlandaskan kepercayaan atau kebudayaan tertentu, mewujudkan 

karya-karya sakral atau memiliki fungsi sakral. Karena mempunyai fungsi sakral maka 

senirupa yang berlandaskan agama atau kepercayaan mengikat kebebasan seniman yang 

menjadi petunjuk atau atauran tertentu. Umumnya pembuatan karya seperti ini khusus dipakai 

sebagai benda upacara dan tidak dirubah kerana dipandang sakral. 



  

 Dalam masyarakat tradisional dikenal dengan bermacam-macam pakaian adat. Pakaian adat 

tertentu  bagi masyarakat penggunanya merupakan benda budaya sakral, oleh sebab itu tidak 

sembarangan orang dan sembarangan waktu boleh memakaiannya. Salah satunya adalah pakaian 

yang dipakai pengantin dalam upacara kenduri adat perkawinan tradisional masyarakat Minangkabau, 

yang boleh memakai pakaian pengantin hanyalah  pengantin dan tidak boleh dipakai oleh sembarang 

orang disembarang waktu. 

 

 Sebagai sebuah karya seni tradisional pakaian pengantin Minangkabau tidak hanya wujud 

secara fisik saja tetapi mengandung unsur falsafah Minangkabau. Desain pakaian pengantin yang 

dirancang sedemikian rupa, merupakan lambang  raja dan ratu sehari, yang secara simbolis dapat 

diartikan bahwa raja dan ratu saja yang boleh memakainya.Dalam pepatah dikatakan: 

 

  Nan rajo tagak di barih 

  nan penghulu tagak diundang 

  bukan mudah basisik karih 

  kapalang tangguang pusako hilang 

   (Yang raja tegak di baris 

   yang penghulu tegak diundang 

   bukan mudah bersisip keris 

   kepalang tanggung pusaka hilang) 

Maksudnya tidak sembarangan orang boleh memakai pakaian raja dan tidak sembarangan orang pula 

boleh memakai pakaian penghulu. Hanya rajalah yang boleh bersisik keris. Dilihat pada pakaian 



pengantin yang merupakan kewujudan raja dan ratu sehari, maka tidak boleh sembarangan orang dan 

sembarang tempat memakai pakaiannya,  karena pakaian pengantin adalah sebagai simbol raja dan 

ratu sehari.   

 

Secara visual pakaian pengantin tampil secara fisik, tapi pakaian pengantin sebagai lambang 

yang mengandung falsafah-falsafah adat Minangkabau. Jadi di samping fungsi praktis sebagai pakaian 

adat yang sakral, pakaian pengaten  juga memiliki fungsi simbolis.sebagi lambang yang mengandung 

niali-nilai filosofi adat Minangkabau.  

 

Demikian juga dengan  pakaian pengantin masyarakat Minangkabau rantau Pesisir (Padang), 

pakaian pengantin  tidak saja tampil sebagai benda budaya yang hanya dapat dinikmati keindahannya, 

tetapi juga merupakan bagian dari senirupa tradisi, yang merupakan bahasa simbol yang mengandung 

nilai-nilai falsafah adat Minangkabau.  

 

Untuk melihat nilai-nilai filosofi yang dikandung pakaian pengantin Minangkabau Rantau 

Pesisir (Padang), perlu dikaji asal-usul pakaian, tambo dan pepatah petitih yang mendukungnya. 

Namun tidak semua bagian dari pakaian pengantin Rantau Pesisir yang didukung pepatah-petih, 

karena sebagian dari pakaian pengantin Rantau  Pesisir  berasimilasi dengan budaya luar, misalnya: 

hiasan kepala perempuan (suntiang) dan baju yang dipakai oleh pengantin lelaki. Pakaian yang telah 

mendapat pengaruh budaya luar tersebut jelas sulit untuk diterjemahkan, karena tidak sepenuhnya 

berakar pada budaya tradisi. 

 

5.2.   Pakaian Anak Daro (Pengantin Perempuan) 



 

Penganten perempuan di Minangkabau disebut dengan anak daro. Maka pakaian pengantin 

perempuan di Minangkabau disebut juga baju anak daro yaitu pakaian yang dipakai oleh perempuan 

dalam upacara perkawinannya. Pakaian perempuan di samping pakaian yang dapat dilihat, juga 

pakaian yang merupakan lambang kepribadian, tingkah laku orang yang memakainya.  

 

Sebelum memasuki perkawinan seorang anak perempuan dipersiapkan dengan norma-norma 

sosial dan norma adat yang harus dipahami dan dimilikinya. Nialai-nilai kehidupan sosial tersebut 

hendaknya menjadi amalan dalam kehidupannya sehingga menjadi pakaian yang dipakai sehari hari 

dalam keluarga dan masyarakat. Idrus Hakimi (1984:114) menjelaskan tentang perempuan jaitu: 

Perempuan menurut adat Minangkabau adalah seorang wanita, baik gadis maupun telah menjadi ibu 

atau isteri yang senantiasa mempunyai sifat terpuji menurut adat, yang dilengkapi dengan segala 

kecakapan dan pengetahuan sesuai dengan kemampuan seorang wanita. Perempuan adalah wanita 

yang baik budi pekertinya, sopan tingkah lakunya, mempunyai sifat malu dalam dirinya dan itu 

merupakan pakaian seorang perempuan baik-baik.  

Yang dikatakan perempuan atau wanita baik-baik menurut pepatah adalah: 

 

 Tapakai tatarik jo sopan 

 Mamakai baso jo basi 

 Tahu diereng jo gendeng 

 Mamakai raso jo pareso 

 Manaruah malu jo sopan 

 Manjauhi sumbang jo salah 



 Muluik manih bahasa katuju 

 Kato baik kucindan murah 

 Bahaso baik gulo dibibia 

 Pandai bagaua samo besar 

 Hormat kapado ibu bapa 

 Khidimat kapado urantg tuo-tuo 

 Mamakai dimalu samo besar 

 Labih kapado pikah laki-laki 

 Takuik kapado Allah jo Rasul 

 Tahu di korong jo kampuang 

 Tahu di ruah jo tanggo 

 Tahu manyuri mangulindan 

 Takuik dibudi ka tajua 

 Malu dipaham katagai 

 Manjauhi sumbang jo salah 

 Tahu dimungkin dengan patuik 

 Malatakan sesuatu ditampaiknyo 

 Tahu di tinggi jo randah 

 Bayang-bayang sapanjang badan 

 Buliah ditiru ditauladani 



 Kasuri tauladan kain 

 Kacupak tauladan batuang 

 Maleleh buliah dipalik 

 Manitiak buliah ditampuang 

 Satitiak bulilah dilauikan 

 Sakapa dapek digunuangkan 

 Iyo dek urang di Nagari 

 

  (Terpakai tertib sopan 

  Memakai basa basi 

  Tahu dengan kias banding 

  Memakai rasa dengan periksa 

  Memilik malu dengan sopan 

 

  Mulut manis bahasa disukai 

  Kata baik suka bergurau 

  Bahasa baik gula dibibir 

  Pandai bergurau sama besar 

  Hormat kepada ibu bapa 

  Khidmat kepada orang tua-tua 



  Memakai malu sama besar 

  Lebih kepada kaum lelaki 

  Takut kepada Allah dengan Rasul 

  Tahu di kampung halaman 

  Tahu di rumah tangga 

  Tahu menyuri mengulindan 

  Takut dibudi akan terjual 

  Malu dipaham akan tergadai 

  Menjauhi sumbang dengan salah 

  Tahu yang mungkin dengan yang taput 

  Meletakkan sesuatu pada tempatnya 

  Tahu di tinggi dengan rendah 

  Bayang-bayang sepanjang badan 

  Boleh ditiru ditauladani 

  Kesuri tauladan kain 

  Ketakaran tauladan betung 

  Meleleh boleh dicolek 

  Menitik boleh ditampung 

  Setitik boleh dilautkan 

  Sekapal dapat digunungkan 



  Oleh orang di Negeri) 

       

 Dari pepatah di atas menggambarkan sifat-sifat perempuan yang harus dimiliki oleh seorang 

perempuan baik-baik sedangkan pakain secara fisih hanya merupakan pelengkap semata.  Tapakai 

tatarik jo sopan, mamakai baso jo basi, tahu diereng jo gendeng, mamakai raso jo pareso, manaruah 

malu jo sopan, manjauhi sumbang jo salah. (memakai  sopan santun, memakai basa basi, tahu dengan 

kias banding, memiliki rasa dengan periksa, memilik malu dengan sopan, tahu dengan jang janggal 

dengan salah). Perempuan yang dianggap perempuan baik baik jelas yang memiliki tatakrama dan 

etika dalam bergaul. Pandai bergaul dengan lingkungan (mamakai baso jo basi) tidaqk angkuh dan 

sombong. Perempuan baik baik juga dapat mengontrol dan menahan dirinya (mamakai raso jo pareso) 

sehingga setiap tindak tanduknya selalu diperhitungkan agar tida salh berbuat atau bertingkah laku. 

Sebagai perempuan ada batasan yang tidak boleh dilanggar dalam norma adat maupun norma sosial, 

(manaruah malu jo sopan, manjauhi sumbang jo salah. 

 

Muluik manih bahaso katuju, Kato baik kucindan murah, bahaso baik gulo dibibia, pandai 

bagaua samo gadanr, hormat kapado ibu bapa, khidimat kapado urantg tuo-tuo, mamakai dimalu 

samo besar, labiah kapado pikah laki-laki, takuik kapado Allah jo Rasul (Mulut manis bahasa disukai, 

kata baik suka bergurau, bahasa baik gula dibibir, pandai bergurau sama besar, hormat kepada ibu 

bapa, khidmat kepada orang tua-tua, memakai malu sama besar, lebih kepada kaum lelaki, takut 

kepada Allah dengan Rasul) Seorang perempuan tidak hanya memiliki sopan santun saja, tetapi 

memiliki  tutur kata yang bai, yang enak dang memberik kesejukan bagi orang yang mendengar, dan 

pandai bergai dengan tenman serta hormat kepada orang yang lebihg tua. Dalam berbagul dan 

bertutur kata dengan teman lawan jenis memiliki norma-norma yang harus dijaga. Lebi dari itu dia 

adalah perempuan yang beriman. 



  

Seorang perempuan juga harus peduli dengan lingkungan, tahu dengan batas-batas berbagul, 

dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk dapaqt memposiskan diru dalam keluarga dan 

masyarakatnya, seperti kata pepatah: Tahu di korong jo kampuang,  tahu di rumah jo tanggo. tahu 

manyuri mangulindan, takuik dibudi ka taju, malu dipaham katagai, manjauhi sumbang jo salah (Tahu 

di kampung halaman, tahu di rumah tangga,tahu menyuri mengulindan, takut dibudi akan terjual malu 

dipaham akan tergadai, menjauhi sumbang dengan salah). 

Selain itu dalam pergaulan keluarga dan kekerabatan, dia harus dapat menempatkan diri 

apakah sebagi anak, ipar atau besan dan bagai ,mana berhubungan dengan oralaing dalam masyarakat 

lingkungan dan masyarakat adat. Dalam masyarakat adat seorang harus menyadari posisi dia sebagai 

apa dalam masyarakatnya, misalnya seorang menantu harus hormat kepada mertuanya tanpa 

memandang latarbelakang atau status sosial mertua. Dalam pepatah dikatakan bahwa seorang 

perempuan baik-baik itu adalah: Tahu dimungkin dengan patuik, malatakan sesuatu ditampaiknyo, 

tahu di tinggi jo randah, Bayang-bayang sapanjang badan (Tahu yang mungkin dengan yang patut, 

meletakkan sesuatu pada tempatnya, tahu di tinggi dengan rendah, bayang-bayang sepanjang badan) 

 

 Seorang perempuan yang memiliki sifat-sifat yang mulia akan dihormati san diteladani oleh 

masyarakatnya, buliah ditiru ditauladan, kasuri tauladan kacupak tauladan batuang, maleleh buliah 

dipalik, manitiak buliah ditampuang, satitiak bulilah dilauika,  sakapa dapek digunuangkan Iyo dek 

urang di Nagari (boleh ditiru ditauladani, kesuri tauladan kain, ketakaran tauladan bambu, meleleh 

boleh dicolek, menitik boleh ditampung, setitik boleh dilautkan, sekapal dapat digunungkan, oleh 

orang di Negeri). 

 



 Dengan demikian seorang perempuan untuk memasuki gerbang perkawinan diharapkan telah 

memiliki pakaian sebagai  keperibadian   seperti yang diuraikan di atas, karena dia akan menjadi istri 

dan ibu dari anak-anaknya dan dalam kekerabatan dia akan menjadi menantu dari keluaraga 

suaminya. Dia harus dapat menempatkan  diri sesuai dengan posisnya sebagai istri, ibu, menantu, ipar 

dan besan dalam keluarga dan masyarakatnya. Sebaliknya seorang perempuan yang tidak memiliki 

konsep diri yang baik seperti yang diuraikan di atas dalam memasuki perkawinan, akan  membawa 

bencana dikemudian hari. Keperibadian yang baik sebagai pakaian dalaman  lebih berarti dari pakai 

yang terlihat secara fisik. Untuk itu seorang calon penganten seharusnya memakai kepribadian sesuai 

yang diuraikan diatas 

 

Pengantin perempuan di Minangkabau disebut dengan anak daro. Maka pakaian pengantin 

perempuan di Minangkabau disebut juga baju anak daro yaitu pakaian yang dipakai oleh perempuan 

dalam upacara perkawinannya. Pakaian anak daro Pantau Pesisir (Padang) terdiri dari; Baju kurung,  

kodek, tokah atau selendang penutup dada, suntiang atau hiasan kepala, sandal dan asesoris lainnya 

(gelang, kalung, mahkota dan penutup sanggul).  

 

 

6.2.1. Baju Kurung 

 

Pengantin perempuan Rantau Pesisir sama dengan halnya pakaian pengantin perempuan 

Minangkabau pada umumnya, yaitu memakai baju kurung. Dan baju kurung juga merupakan pakaian 

tradisional masyarakat Melayu pada umumnya. Tidak diketahui secara pasti semenjak kapan 

masyarakat Melayu mulai memakai baju kurung, karena tidak ada catatan sejarah yang 

menerangkannya.  



 

Baju kurung yang merupakan pakaian khas Melayu tersebut jelas merupakan milik dari 

masyarakat melayu seluruh kawasan Nusantara termasuk masyarakat Melayu Minangkabau, Riau, 

Malaysia, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Ujung Pandang, Kepulauan Sangir dan 

Talaut, Maluku dan sebagainya.  

 Bila dianalisa dari bahan yang dipakai sebagai bahan baju kurung pengantin Minangkabau, 

pada umumnya bahan dari baju kurung berasal dari bahan import. Bahan tekstil yang dipakai untuk 

pakaian pengantin adalah bahan sutera, yang disebut suto oleh masyarakat Minangkabau. “Sutera 

yang dipakai berasal dari Cina, benang sutera merupakan jenis serat tekstil yang paling lembut dan 

halus yang berasal dari ulat (kepompong) sutera bomby mori. Pertama kali diperkenalkan oleh China 

ketika pemerintah Dinasti Huang-ti (2640 S.M.), benang sutera telah diperkenalkan ke Greek dan 

Rome melalui hiasan dalam (interior).  Sedangkan bahan beledru didatangkan dari Persi, masuk ke 

Sumatera atau Minangkabau khususnya pada abad ke VII melalui pedagang bangsa Gujarat dan Persi.  

 

 Datangnya bahan tekstil import ini juga masuk melalui Padang. Padang merupakan kota 

pelabuhan yang ramai dikunjungi dan menjadi kawasan perdagangan yang baik, karena letaknya di 

daerah Pantai. Suwati Kartiwa (1984: 17) menerangkan:“Sumatera Barat (Minangkabau) telah 

melakukan perdagangan dengan China, Arab, India, Portugal dan Belanda. Mereka membawa 

komoditi yang diperlukan masyarakat yang tidak ada di Padang, di antaranya bahan tekstil yang 

berasal dari Cina, Arab dan India”. Bahan tekstil yang berasal dari Cina adalah sutra, yang datang dari 

Arab adalah  beledru, sedangkan yang datang dari India adalah cindai. Ketiga jenis kain ini menjadi 

pakaian adat, termasuk pakaian pengantin tradisi Minangkabau 

 



 Pakaian pengantin perempuan Rantau Pesisir (Padang), mereka lebih banyak memakai bahan 

sutera sebagai bahan utama pakaian Pengantin. Bahan sutera yang berasal dari Cina ini masih 

merupakan tenunan tradisional yang dibuat menggunakan alat tenun tanpa mesin, karena mesin 

produksi baru ditemukan sesudah revolusi industri. Desain tenunan sutera yang banyak dipakai pada 

pakaian pengantin adalah silang polos dan silang satin. 

 

 Bahan tekstil sutera yang dijadikan pakaian pengantin dihiasi dengan sulaman benang emas. 

Hal ini banyak keterakitannya dengan sejarah masa lampau. Para ahli sejarah mengatakan bahwa 

kerajaan Sriwijaya sekitar abad 11 setelah runtuhnya kerajaan Melayu, memegang posisi perdagangan 

laut dan memegang hegemoni perdagangan dengan luar negeri.  

 

Konon kabarnya sekitar abad ke VIII kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang kaya raya, 

sehingga emas sebagai logam mulia melimpah ruah. Sebagian emas itu dikirim ke negeri Siam, di 

negeri tersebut emas tadi diolah dan dijadikan benang emas untuk kemudian dikirimkan kembali ke 

Sriwijaya dan kerajaan Melaya lainnya. Sehubungan dengan benang emas ada pendapat lain yang 

mengatakan bahwa benang emas merupakan benang import yang didatangkan dari China, dari kota 

Canton bersamaan dengan didatangkannya benang sutera.  

 

Di Indonesia baju kurung sudah merupakan pakaian nasional selain  baju Kebaya, demikian 

juga di Negara Malaysia. Baju kurung yang dipakai oleh anak daro Rantau Pesisir mempunyai desain 

yang sama dengan baju kurung tradisional lainnya yaitu: badannya longgar, mempunyai sibar (pesak) 

pada kedua sisinya dan kekek atau danbodi pada ketiak. Lengan baju kurung ini longgar dan besar, 

yang panjangnya sampai pergelangan  tangan. Pada bagian leher muka dari baju kurung, ada belahan 



lebih kurang 10 cm, belahan ini berfungsi untuk memperbesarkan leher baju agar baju mudah dibuka 

dan dipasang melalui kepala si pemakai. Panjang baju kurung sampai bawah lutut. 

 

Kecintaan masyarakat Melayu pada baju kurung, baju kurung dijadikan nyanyian, khususnya 

masyarakat Melayu Minangkabau, bait nyanyian tersebut antara lain: 

 Baju kuruang onde-onde sibaju kuruang 

 Yo nan rancak baju kuruang urang koto gadang 

 Langannyo laweh badannyo lapang 

 Sangguanyo bulek licin bakonde bungo kambang. 

 

Syair di atas menggambarkan keindahan baju kurung sekali gus menggambarkan desain baju kurung 

yang longgar. Desain baju kurung sederhana, praktis dan mudah dipakai untuk bergerak, pada sisi kiri 

dan kanan memiliki sibar atau pesak sedangkan pada ketiak memiliki danbodi, ini merupakan ciri dari 

baju kurung.  

 

Pakaian pengantin perempuan atau anak daro, dihiasi dengan sulaman benang emas tersebut 

merupakan keterampilan kaum perempuan di Padang khususnya di daerah Lubuk Begalung. Sulaman 

benang emas ini tidak saja terdapat pada pakaian pengantin tetapi juga terdapat pada pelamin yang 

dipakai pada upara kenduri perkawinan. 

 

Dinamakan sulaman benang emas karena benang utama yang dipakai pada sulaman adalah 

benang emas, yaitu sejenis benang kapas yang dicampur atau lapisi dengan emas (mengandung unsur 



emas), yang dipintal menjadi benang. Benang yang mengandung unsur katun dengan emas ini 

merupakan bahan utama dalam sulaman hiasan pakaian pengantin.  

 

 Motif sulaman benang emas pada baju kurung pengaten adalah motif fauna dan flora. Desain 

motif fauna berupa burung Punik, kupu-kupu dan burung merak. Sedangkan bentuk flora, berupa 

bunga-bungaan, susunan daun-daun dan salur-salur dalam bentuk lengkungan-lengkungan.  

 

 Teknik sulaman benang emas  adalah, dengan jalan meletakan benang mengikuti bentuk  

desain motif yang dibuat, kemudian dijahitkan dengan benang lain pada bagian buruk dari kain. 

Penyulaman benang emas berbeda dengan teknik suji. Benang emas tidak dijahitkan ke dalam kain 

tetapi hanya disusun menurut motif, lalu ditampal dan ditahan oleh jahitan benang biasa. Tehnik 

sulaman yang sama  juga ditemui pada kain kasab dari Aceh, Bengkulu, Lampung, Palembang dan 

Pesisir Kalimantan  

 

 Sulaman benang emas dibuat dengan memakai pemidangan atau dengan ram, dengan ukuran 

yang beragam (tergantung untuk apa sulaman dibuat). Besar pemidangan bervariasi ada yang 100 x 

60 cm, ada yang 150 x 75 cm dan yang 75 x 75 cm. pemidangan ini berbentuk konstruksi meja, yang 

diberi tren penguat pada keempat sisi bagian dalam sekaligus untuk menyangkutkan tekstil yang akan 

dihias. Kayu atau tren penguat ditarik ke arah tepi pemidangan pada sisi-sisinya, sehingga kain menjadi 

tegang dan datar. Kemudian barulah boleh dimulai proses menyulam. 

 

 

 



 

Gambar 13: Seorang pengerajin sulaman benang emas sedang menyulam kain untuk pakaian 

penganten diatas pemidangan. 

 

Baju kurung sebagai pakaian pengantin dan pakain adat yang disakralkan masyarakat 

Minangkabau,  hanya sekadar  untuk menutupi tubuh atau sebagai bagian dari estetika semata, tetapi 

baju kurung adalah lambang peradaban masyarakat Melayu khususnya masyarakat Minangkabau. 

Baju kurung merupakan lambang yang mengandung nilai-nilai filosofi adat Minangkabau, dalam 

pepatah dikatakan: 

 

 Babaju kuruang gadang langan 

 Pa apuih miang dalam kampuang 

 Pangipeh angek naknyo dingin 

 Siba batanti timba baliak. 

  



 Batabua perak baukia 

 Baturap jo banang ameh 

 Basuji jo banang makau 

 Panutuik jahik pangka langan 

 Tando mambuhua indak mambuku 

 Mauleh indak mangasan 

  

 Langan bamilik suok kida 

 Basisik makau ke emasan 

 Gadang basalo jo nan ketek 

 Tando bajalan bapangiriang 

 Tagak baapuang jo aturan 

 Baukua jangko jo jangka 

 Unjuak baagak bainggokan 

 Lihianyo lapeh indak bakatuak 

 Babalah sahinggo dado 

 Baalam leba bapandang lapang 

 Ndak karuah aia dek ikan 

 Indak rusak gunuang dek kabuik 

 Pahik manih pandai malulua 



 

(Berbaju kurung besar lengan 

 Penghapus miang dalam kampung 

 Pengipas panas supaya dingin 

 Siba bertanti timbal balik. 

  

 Bertabur perak berukir 

 Berturap dengan benang emas 

 Bersuji dengan benang makau 

 Penutup jahit pangkal lengan 

 Tanda membuhul tindak membuku 

 Mengulas tindak berkesan 

  

 Lengan bermilik kiri kanan 

 Berhias makau ke emasan 

 Besar disela dengan yang kecil   

 Tanda berjalan berpengiring 

 Tegak di ikkat  dengan aturan 

 Berukur jangko dengan jangka 

 Unjuk diagak di hinggakan 



 

 Leher lelas tidak bersengkelit  

 Berbelah sehingga dada  

 Beralam lebar berpandang lapang 

 Tidak keruh air karena ikan 

 Tidak rusak gunung karena  kabut 

 Pahit manis pandai menelan) 

 

Dari pepatah di atas jelas kalau baju kurung merupakan lambang yang mengandung nilai-nilai dan 

falsafah Minangkabau. Setiap garis dan bentuk yang terdapat dalam dalam baju kurung memiliki 

falsafah dan makna. Babaju kuruang gadang langan, pa apuih miang dalam kampuang, pangipeh 

angek naknyo dingin, siba batanti timba baliak Desain baju kurung yang besar dan longgar pada badan 

dan lengannya adalah simbol bahwa perempuan yang berbaju kurung  memberi kesejukan dan 

kedamaian bagi diri dan masyarakatnya. Untuk menambah kelonggaran pada baju kurung diberi sibar, 

sehingga lebih leluasa ketika memakai dan membuka baju kurung. 

 

Baju kurung yang dipakai pengantin perempuan atau anak daro, biasanya dihiasi dengan 

sulaman dan lempengan-lempengan emas atau perak. Emas adalah lambang kemakmuran atau 

lambang keberadaan. Perempuan juga merupakan hiasan dan lambang keberadaan kaum dan Nagari. 

Perempuan bagi masyarakat Minangkabau adalah pewaris dan penerus keturunan.   

 



Perempuan dengan kodrat yang dimilikinya membawa kesejukan  dan sebagai penghubung 

kekerabatan, separti dalam pepatah: Batabua perak baukia, baturap jo banang ameh, basuji jo 

banang makau, panutuik jahik pangka langan, tando mambuhua indak mambuku, mauleh indak 

mangasan. 

 

Langan bamilik suok kida, basisiak makau ke amasan, gadang basalo jo nan ketek, pepatah 

ini menjelaskan bahwa lengan baju kurung yang besar diberi hiasan dengan sulaman benang makau 

(benang emas), sebagai lambang bahwa perempuan adalah hiasan kaum dan masyarakatnya yang 

tidak dapat berdiri sendiri (tando bajalan bapangiriang). Dalam kehidupannya, mereka  harus 

mengikuti aturan-aturan atau norma adat yang berlaku, yang mengikat setiap langkah dan tingkah 

laku dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat (tagak baapuang jo aturan, baukua jangko jo 

jangka, unjuak baagak bainggokan). 

 Perempuan di dalam rumah tangga  harus memiliki kesabaran, berhati lapang dalam berbagai 

masalah dan cobaan (lihianyo lapeh indak bakatuak, babalah sahinggo dado, baalam leba bapandang 

lapang). Jika ada permasalahan dalam rumah tangga sebaiknya diselesaikan antara suami dan istri, 

jangan sampai ada orang ketiga yang menghasut atau menambah keruhnya suasana. Sekalipun ada 

orang lain atau orang ketiga yang ingin merusak atau menfitnah dalam kehidupan rumah tangga,  

seorang isteri harus teguh mempertahankan rumah tangganya (ndak karuah aia dek ikan, indak rusak 

gunuang dek kabuik, pahik manih pandai malulua)  

 



  

Gambar 14:  Sketsa pola  Baju kurung tradisional 

 

5.2.2. Tokah Atau Selendang 

 

Baju kurung pengantin perempuan dilengkapi dengan tokah. Tokah adalah sejenis selendang 

panjang  yang dililitkan mulai dari punggung menuju ke bawah ketiak dan diselempangkan pada bagian 

dada, dinaikkan ke bahu dan ujung-ujungnya dilepaskan ke belakang (punggung). Tokah merupakan 

bagian yang penting pada pakaian pengantin, di samping memberi nilai estetika, tokah juga berfungsi 

untuk menutup dada dan sebagai lambang bahwa perempuan harus menutup auratnya. Dalam 

pepatah dikatakan: 

  

Tokah suto bajumbai alai 

 Panutik malu di dado 

 Bajumbai perak baukia 

 Baukia bapucuak rabuang 



 

 Basuji jo banang ameh 

 Baturap jo banag makau 

 Pucuak paku galuang-galuangan 

 Aka cino jangkau-jangkauan 

 

 Kapalilik rumah nan gadang 

 Pangabek sako jo pusako 

 Nak kokoh lua jo dalam 

 Kabek sabalik buhua sentak 

 Jo caro mako taungkai 

 Tibo nan punyo tangga sadonyo. 

 

(Tokah sutra  berjambul alai 

 Penutup malu di dada 

 Berjambul perak berukir 

 Berukir pucuk rebung 

 

 Bersuji dengan benang emas 

 Bersulam dengan benang makau 



 Pucuk paku relung  relungan 

 Akar cina jangkau-jangkauan 

 

 Untuk pelilik rumah yang besar 

 Pengikat saka dengan  pusaka 

 Supaya  kokoh luar dengan dalam 

 Ikat  sekeliling  buhul simpul 

 Dengan  cara maka terungkai 

 Tiba yang punya lepas semua). 

 

Dari pepatah di atas disimpulkan bahwa tokah adalah kain yang panjang, yang dililitkan pada 

dada pengantin perempuan memiliki dua fungsi, sebagai lambang estetika  dan  sebagai lambang 

bahwa pengantin wanita atau anak daro harus menutup auratnya atau yang dianggap tabu dilihat oleh 

orang lain (Tokah suto bajumbai alai, panutik malu di dado).  

 

Desain motif pucuk rebung adalah lambang kehidupan yang berguna. (bajumbai perak baukia, 

baukia bapucuak rabuang) Motif pucuk rebung adalah motif sakral bagi masyarakat Minangkabau, 

karena itu motif pucuk rebung banyak ditemui pada berbagai benda budaya Minangkabau, misalnya 

pada motif songket, motif ukiran rumah gadang dan motif cerana atau tempat sirih  

 

Selain  itu tokah juga sebagai lambang kemakmuran dan lambang keuletan. Menyulam dengan 

benang emas adalah pekerjaan yeng memerlukan ketelitian, ketekunan dan rasa keindahan yang 



tinggi (Basuji jo banang ameh, baturap jo banag makau, pucuak, paku galuang galuangan, Aka cino 

jangkau-jangkauan). 

 

Kapalilik rumah nan gadang, pangabek sako jo pusako, nak kokoh lua jo dalam, kabek sabalik 

buhua sentak, jo caro mako taungkai, tibo nan punyo tanga sadonyo. Pepatah ini sebagai simbol 

bahwa pengantin wanita adalah perempuan yang akan mewarisi harta pusaka di dalam kaumnya, 

karena harta pusaka di Minangkabau tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan pada orang 

lain diluar suku atau kaum yang bersangkutan. Jika ada keperluan yang benar-benar penting baru 

boleh di gadai atau dijual, itu pun jika telah memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan 

adat Minangkabau.  

 

 

 

 Gambar 15: Tokah dengan perhiasan penutup tokah 



 

Gambar 16:  Perias pengantin memakaikan tokah yang berfungsi sebagai penutup 

Bagian dada pengantin perempuan 

 

 

 

 



Gambar 17: Desain unsur fauna (burung punik) dengan  sulaman benang emas 

 

 

Gambar 18: Desain sulaman benang emas  motif flora dan Fauna 

 

5.2.3. Sarung atau kodek 

 

 Sarung atau kodek  adalah bagian dari pakaian pengantin perempuan yang dipakai sebagai padanan 

dari baju kurung. Bahan tekstil yang dijadikan sarung atau kodek   adalah tenunan songket, yang 

merupakan tenunan asli masyarakat Minangkabau. Oleh sebab itu motif yang ada pada tenunan 

songket jelas berakar dari pada budaya Minangkabau. Setiap motif adalah Gambaran dari konsep 

“Alam takambang jadi guru”, sebagai simbol atau lambang yang mengandung nilai-nilai falsafah 

Minangkabau. 



Tenunan songket Minangkabau ada dua macam, yaitu kain batabua dan songket batabua. 

Antara songket balapak dengan songket batabua memiliki perbedaan, songket balapak tenunan 

benang emasnya padat sedangkan songket batabua hiasan benang emasnya sedikit dan dalam bentuk 

motif serak (tabur).  

 

Dari koleksi Santa Barbara musium, tenunan songket Minangkabau berasal dari daerah 

Sungayang, Batipuah, Koto Gadang, Saningbakar Solok dan Silungkang. Namun daerah penghasil 

songket tersebut sekarang tidak menghasilkan songket lagi. Daerah penghasil songket sekarang 

adalah Pandai Sikat Tanah Datar dan Alaban Lima Puluh Kota,  

 

Pada awalnya songket ditenunun untuk berbagai keperluan dari pakain, seperti: sarung atau 

kodek, baju lelaki dan perempuan, selendang, ikat pinggang, tutup kepala atau destar,  samping, ikat 

pinggang (cawek). Karena harganya mahal, maka sekarang songket hanya ditenun untuk sarung, 

selendang. Namun masih ada yang menenun untuk destar dan samping, tapi julahnya tidak banya, 

hanya merupakan pesanan tertentu. 

 

Di dalam tambo Minangkabau disebutkan, songket merupakan kain tenunan  kebesaran 

Minangkabau, dikatakan sebagai berikut: “Kain kebesaran raja ditenun dari benang emas yang 

bernama Sangsata Kala yang pandai menenun bergerak sendiri kain ditenun oleh anak bidari pada 

zaman Nabi Adam” (Datoe Toeh: 1985). Kata-kata Sangsata Kala ada yang mengartikan dengan 

songket, karena kain yang ditenun dengan benang emas oleh masyarakat Minangkabau dari dahulu 

sampai sekarang hanyalah tenunan songket. 

Pengartian songket di Minangkabau sama dengan kain sejenis yang ada di daerah lainnya, 

karena pada dasarnya songket tidak berbeda dengan  kain sejenis yang dihasilkan oleh berbagai 



daerah di Nusantara, yaitu merupakan hasil tenunan yang menggunakan benang emas atau benang 

perak sebagai tambahan untuk membentuk motif hias (Indonesia Indah t.t). Suwati Katiwa (1984) 

menambahkan, songket mempunyai arti, yaitu jarum dari tulang yang dipergunakan untuk menyulam. 

Kain songket adalah kain yang disulam sewaktu proses menenun. Sedangkan bersungkit berarti 

menusukkan, menembus atau memasukkan benang. 

 

 Songket yang dihasilkan dari berbagai daerah akan lainan, karena dipengaruhi oleh latar 

belakang kebudayaan yang berbeda. Disamping itu juga dipengaruhi oleh  latar belakang sosial, 

budaya dan adat istiadat,  agama, kepercayaan dan pengetahuan seni serta pengetahuan ragam hias 

yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.  

 

Pada masyarakat yang  menganut agama Islam yang kuat, desain songket yang dihasilkan 

banyak dipengaruhi oleh seni budaya Islam.  Ragam hias seni budaya Islam cenderung menonjolkan 

bentuk geometris, kaligrafi, dan bentuk tumbuh-tumbuhan. Sedangkan bagi masyarakat yang masih 

menganut animisme atau agama lain selain Islam, konsep budaya dan kepercayaan sangat menonjol 

pada motif tenunan, misalnya pada masyarakat wilayah Indonesia Timur, motif manusia dan hewan 

menjadi desain utama karena motif tersebut merupakan matif sakral  yang  dijadikan simbol-simbol 

adati, agama dean kepercayaan mereka. 

 

Sebagai penganut Islam yang kuat, pengaruh Islam pada motif songket Minangkabau sangat 

ketara.  Menurut Ibenzani Usman (1985), dalam kebudayaan Islam, seni yang mendapat tempat utama 

adalah seni ornamen kaligrafi (Arabies dan geometri).  Hal ini pada mulanya disebabkan oleh larangan-

larangan beberapa hadist mewujudkan image makhluk bernyawa. Larangan itu sesungguhnya tidak 

mutlak, kerana memang dalam Al Quran tidak tercantum satu ayat pun yang berisi larangan demikian. 



 

Pengaruh seni Islam pada songket Minangkabau tampak pada desain motifnya, yang pada 

umumnya bermotif geometris, salur-salur dan bentuk tumbuh-tumbuhan, Adakalanya desain yang 

dihasilkan memakai nama-nama makhluk hidup atau hewan, tetapi itu hanya dalam bentuk imej yang 

nyatanya hanya berbentuk lengkung-lengkungan, garis-garis patah dan bermacam-macam variasi 

garis.  

 

Bahan yang dipakai untuk songket terdiri dari benang katun atau benang sutera, sedangkan 

untuk motif (hiasan) dipakai benang emas atau perak.  Benang-benang ini merupakan benang import. 

Sehubungan dengan benang emas ini ada pendapat yang mengatakan bahwa benang emas 

merupakan benang import yang didatangkan dari pada Cina, yaitu dari kota Kanton bersamaan 

dengan datangnya benang sutera. Benang emas ini dibahwa oleh pedagang-pedagang Cina, Istilah 

makao sampai sekarang masih dipakai untuk menyebut benang emas (benang makau). Sebutan 

tersebut pada mulanya dihubungkan dengan kata macao, yaitu tempat dari mana  benang tersebut 

dahulunya berasal.  

 

Pada tahun 1557 Cina menjadikan Macao sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan di laut Cina 

Selatan.  Mungkin saja kedatangan benang emas ini terjadi hampir bersamaan dengan 

perdagangan benang emas dari  negeri Siam kekawasan Nusantara  dalam waktu yang hampir 

bersamaan. 

 

Pada mulanya dipergunakan benang emas atau perak dari emas murni atau perak murni, 

sekarang tidak ada lagi yang membuatnya dari emas atau perak murni, kerana harga emas dan perak 

sangat mahal. Sekarang dipakai benang emas atau perak imitasi, yang didatangkan dari  India dan 



Singapura. Benang ini banyak dijual di pasar-pasar industri. Benang digulung sedemikian rupa, dalam 

satu kemasan terdapat 5 bungkus benang dan setiap bungkusnya terdiri dari pada 30 ikat kecil-kecil. 

Untuk sehelai kain sarung songket balapak menghabiskan 7 sampai 8 bungkus sedangkan untuk satu 

selendang menghabiskan 3 bungkus benang perak atau benang emas. Kadar dari pada warna emas ini 

berlain-lainan tergantung pilihan konsumen, ada yang kekuning-kuningan sampai kuning mas yang 

lebih tua dan warna tembaga.  

 

             Dengan masuknya benang emas dan benang sutera ke dalam seni tenun masyarakat 

di kepulauan Nusantara, maka masyarakat berlomba mencoba memasukan unsur benang 

emas ke dalam unsur tenunan  mereka. Jelas hal ini membawa perubahan dan pengaruh besar 

terhadap perkembangan motif songket yang dihasilkan diberbagai daerah. Untuk membuat 

motif  songket memerlukan tehnik tambahan,  yaitu dengan memasukkan tambahan benang 

lain pada benang pakan ketika proses menenun sedang berlansung.  

 

 Songket yang dipakai sebagi kodek atau sarung pengantin perempuan jelas tidak lepas dari 

nilai-nilai simbolis. Untuk melihat falsafah yang dikandung dalam songket, kembali pada pepatah 

tentang songket yang dipakai oleh pengantin perempuan atau anak daro: 

 

Bakodek soket balambak 

Baukia bamego-mego 

Ukia basalo pucuak rabuang 

Kaluak paku caluang galuangan 

Aka cino jangkau-jangkauan 



 

Saik ajik mamacah ragi 

Di bawah itiak pulang patang 

Basalo jo bada mudiak 

Di tangah bungo kiambang 

 

Panjangnya di ateh tumik 

Panutuik dalam indak buliah senteng 

Kok senteng indak buliah dalam 

Mungkin jo patuik kaukuran 

Lakeknyo impik kakida 

Tandonyo luruih batujaun 

Suduik serong manikam jajak 

Langkah bak cando bapatingkek 

Alam satapak bakeh diam 

 

Mamakai raso jo pareso 

Raso nan dibao naiak  

Pareso nan dibao turun 

Alua patuik jalan ditampuah 



Bajalan siganjuang lalai 

Pado pai suruik nan labih 

Samuik tapijak indak mati 

Alu tataruang patah tigo 

Tibo dilasuang ramuak rampak 

 

Alun bakilek alah bakalam  

Bulan disangko tigo puluah 

Alun diilek alah tapaham  

Lah tantu tampek tumbuahnyo 

 

(Berkain  soket berlambak 

Berukir bermega-mega 

Ukir bersela pucuk rebung 

Keluk paku relung relungan 

Akar cina jangkau-jangkauan 

 

Sayat wajik memecah ragi 

Di bawah itiak pulang patang 

Bersela dengan bada mudik 



Di tengah bunga kiambang 

 

Panjangnya di atas tumik 

Penutup dalam tidak boleh pendek 

Jika  pendek tidak boleh dalam 

Mungkin dengan patut jadi ukuran 

Dipasang himpit kekiri   

Tandanya  lurus bertujuan 

Sudut serong menikam jejak 

Langkah seperti beraturan 

Alam setapak tempat tinggal 

 

Memakai rasa dengan periksa  

Rasa   yang dibawa naik  

Periksa yang dibawa turun 

Alur patuk jalan ditempuh 

 

Berjalan siganjung lalai 

Dari pergi mudur yang lebih   

Semut terinjak tidak mati 



Alu tertarung patah tiga 

Tiba di lesung remuk rampak 

 

Belum berkilat sudah berkalam  

Bulan disangka tiga puluh 

Belum dilihat sudah terpaham  

Sudah tentu tempat tumbuahnya) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gambar 19:   Songket  balambak dan  batabua 

 

Dalam tenunan songkat terdapat bermacam-macam motif sebagai simbol  yang mengandung nilai-

nilai  falsah Minangkabau. (Bakodek soket balambak, baukia bamego-mego, ukia basalo pucuak 

rabuang, kaluak paku caluang galuangan, aka cino jangkau-jangkauan). Dari pepatah di atas jelas 

menerangkan bahwa pada tenunan songket terdapat bermacam-macam desain motif dan motif yang 

sama  juga terdapat pada benda budaya Minangkabau  lainnya, seperti pada ukiran rumah gadang. 

 

Pengantin perempuan dalam kehidupannya sosialnya, adalah bagian dari masyarakat yang 

harus hidup dalam ikatan norma-norma sosial dan adat. Menjalankan aturan-aturan yang harus 

dilakukan sebagaimana mestinya dengan tidak melebih-lebihkan atau mengurangi. Sebagai ibu dia 

harus dapat hidup sesuai dengan kodrat dan keterbatasannya (Panjangnya di ateh tumik, panutuik 

dalam indak buliah senteng, kok senteng indak buliah dalam, mungkin jo patuik kaukuran, lakeknyo 

impik kakida, tandonyo luruih batujaun, suduik serong manikam jajak, langkah bak cando 

bapatingkek, alam satapak bakeh diam) 

 

Mamakai raso jo pareso, raso nan dibao naiak, pareso nan dibao turun, alua patuik jalan 

ditampuah, bajalan siganjuang lalai, pado pai suruik nan labiah). Dari pepatah ini ditarik satu 

kesimpulan bahwa seorang perempuan dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam masyarakat 

hendaknya memiliki tolerassi yang tinggi. Bersikap dan berbuat bedasarkan pemikiran yang matang. 

Sebagai perempuan dia adalah orang yang lemah-lembut namun bila dihadapkan pada persoalan yang 



sulit atau rumit maka sikap tegas harus dilakukan (samuik tapijak indak mati, alu tataruang patah tigo, 

tibo dilasuang ramuak rampa). 

 

Dengan demikian sarung songet yang banyak mengandung ragam hias Minangkabau tersebut 

bukanlah perujudan estetika semata, tetapi bahasa rupa yang merupakan aplikasi konsep alam 

takambang jadi guru. Untuk melihat nilai-nilai filosofi yang dikandung dalam tenunan songket, maka 

di bawah ini diuraiakan motif-motif yang dianggap sakral. Antara lain: 

 

1). Motif pucuak rabuang 

 

 

Gambar 20:  Motif pucuak rabuang 

 

Motif pucuk rebung terdapat pada tiang, dan tersebar pada bagian dinding rumah gadang. Motif pucuk 

rebung adalah lambang kehidupan berguna. Semasa muda bamboo dinamakan rebung, rebung 

dijadikan bahan sayuran atau gulai. Gulai rebung merupakan salah satu makanan adat yang selalu 

dijumpai pada kenduri adat di Minangkabau. Bambu 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. Bambu yang sudah tua dinamakan ruyung, ruyung 

banyak dipakai untuk sesuatu yang kuat, seperti tiang, lantai dan dinding rumah.  

 

Kehidupan bambu dari kecil sampai tua menggambarkan kehidupan berguna dan tidak sia-sia, 

yang dilambangkan dengan motif 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 katoko 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 bambu disesuaikan dengan keadaan: Nan panjang kapambuluah, nan pendek kapharian, nan 

rabuang kapanggulai (yang panjang untuk saluran air, yang pendek untuk tempat air, yang rebung 

untuk digulai). 

 

Kehidupan bambu dari  kecil sampai tua, merupakan lambang kehidupan manusia. Rebung 

dibungkus dengan kelopak yang bermiang artinya anak   harus dipelihara sedemikan rupa jangan disia-

siakan. Bila ditarik pada garis kehidupan manusia, rebung disejajarkan dengan murid sekolah taman 

kanak-kanak dan sekolah dasar.  

 

Rebung beranjak dewasa batangnya lurus, namun masih dibungkus kelopak, disejajarkan 

dengan murid sekolah menengah (remaja)yang masih harus dilindungi. Tumbuh lurus ke atas 

melambangkan cita-cita yang tinggi dan menuntut ilmu yang banyak. Bambu yang lurus mulai tumbuh 

ranting-rantingnya  satu persatu dan daunnya menjadi rimbun. Dihubungkan dengan manusia pada 

usia remaja sudah mulai diberi tanggung jawab pada diri, lingkungan dan keluarganya.  

 

Selanjutnya daun bambu mulai menguning dan ujung bambung yang paling atas mulai 

merunduk ke bumi, artinya walaupun sudah banyak memiliki ilmu manusia akan kembali keasalnya  

dan ingat asal-usulnya. Bambu yang sangat tua mulai mengeluarkan bunga pertanda kematangan usia. 

Bunga merupakan lambang kematian yang meninggalkan nama baik  (Manusia mati meninggalkan 

mana, haramau mati meninggalkan belang). 



 

 

 

Gambar 21:  Motif  pucuk rebung pada songket Minangkabau 

 

 

2).  Motif bada mudiak 

             

Gambar 22:  Motif bada mudiak. 

 

Kerukunan  hidup bermasyarakat diGambarkan dalam motif bada mudiak (ikan kecil mudik). 

Bada adalah ikan-ikan kecil dan mudik maksudnya ke arah mudik (kehulu). 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 bhaririang 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).  

 

Apabila terjadi perbedaan pendapat  atau berlainan pemikiran satu sama lain,  mari 

kembali pada konsep semula seperti bada mudiak yang meyonsong air jernih ke hulu, ‘bila 

kusut di ujung kembali ke pangkal’ yaitu 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 (dicara kata yang satu, dicari 

rundingan yang seiya, dibulatkan air ke pembambu, 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, pipih 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).  Motif itiak pulang patang. 

 

Gambar 23:  Motif itiak pulang patang. 

 

Falsafah kehidupan itik ini dituangkan ke dalam motif 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 mencarai makan di air atau di rawa-rawa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.  

Apabila berjalan bersama dipematang sawah itik akan berjalan tertib dan tidak saling dahulu-

mendahului, tetapi apabila ada seekor itik terjatuh dari pada 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 pada belakang secara tertib.  Selain itu itik juga terkenal 

sangat gigih dalam menchari rezeki mulai pagi hari sampai petang. Apabila telah dilepas dari pada 

kandang  itik akan berlarian menuju kolam atau rawa tempat  mengais rezeki, namun sebaliknya di 

sore hari ketika itik sudah kenyang, mereka akan berjalan santai dan tertib di pematang sambil 

menikmati matahari 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 motif itik 

pulang patang 

 

5).  Motif lapiah ampek 

 

Gambar 24:   Motif lapiah ampek. 

 

Motif lapiah ampeh (jalin empat) melambangkan jalinan empat bagian yang terjalin dalam satu 

kesatuan yang kuat dan kokoh. Selain itu juga merupakan lambang konsep nan ampek, diantaranya; 

adat nan ampek (adat yang empat), kata nan ampek (kata yang empat) dan urang nan ampek jinih 

(orang yang empat jenis).  

 

Adat nan ampek yaitu adat nan sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan teradat dan adat 

istiadat.  Adat nan sabana adat adalah nilai dasar yang berbentuk hukum alam yang kebenarannya 

bersifat mutlak dan berkaitan erat dengan prilaku manusia yang sifatnya alamiah  tidak dapat dirubah, 

tak lekang kerana panas tak lapuk kerana hujan. Adat yang diadatkan yaitu peraturan yang dibuat 

berdasarkan musyawarat dan mufakat oleh pemuka-pemuka adat untuk kepentingan bersama. Adat 



yang teradat adalah suatu kebiasaan yang diakui secara umum kerana hasil tiru meniru akibat 

bersintuhan dengan budaya lain, nan batiru batuladan, nan balukih balimbago, eloknyo dipakai 

buruaknyo dibuang (yang bertiru bertauladan, yang berlukis berlembaga, baiknya dipakai buruknya 

dibuang). Adat istidat yaitu aturan-aturan hidup yang tidak diundangkan tetapi dianjurkan.  

Kato nan ampek adalah  kato mandaki, kato manurun, kato mandata dan kato malereng.  Kato 

mandaki (kata mandaki) adalah bahasa yang digunakan oleh penutur dari pada yang muda kepada 

yang tua, kato menurun (kata menurun) bahasa yang digunakan dari pada yang tua kepada yang muda, 

kato mandata (kata mendatar) adalah bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari oleh orang 

yang status sosialnya sama mis, antara sesama anak muda atau antara teman sebaya. Kato malereng 

(kata melereng) adalah bahasa yang mengandung metafora yang disampaikan dalam bentuk 

pribahasa, perumpamaan, pepatah petitih dan sebagainya. 

 

Urang nan ampek jinih  (orang yang empat jenis) adalah penghulu, ulama, manti dan 

dubalang. 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 

15). Motif tantadu bararak. 

 

Gambar 25:  Motif tantadu bararak 

 



Motif 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.  

 

1). Desain saluak laka adan lapiah tigo 

          

              Gambar 26:  Desain saluak laka 

 

Desain sauak laka hampir sama dengan motif  lapiah tigo, apabila motifnya berasal dari jalinan tiga 

jalur, maka dinamakan dengan lapiah tigo. Lapian tigo adalah lambang kepimpinan Minangkabau. 

Dalam kepimpinan masyarakat Minangkabau  dikenal dengan tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan 

( tali tiga sepilin, tungku tiga sejarangan). Tali tiga sepilin tiga unsur tokoh kepimpinan yang terdiri dari 

pada; ninik mamak (penghulu), alim ulama dan cerdik pandai. Kepimpinan ninik mamak terdiri dari 

pada para penghulu, alim ulama terdiri dari pada para tokoh agama, sedangkan cerdik pandai adalah 

para cendikiawan. Ketiga unsur tokoh ini bersatu bagaikan tali tiga sapilin dalam kepimpinan 

masyarakat. 

 



Desain saluak laka adalah lambang kekerabatan.  Laka adalah alas atau wadah periuk terbuat 

dari pada jalinan rotan kecil yang lemah menjadi sebuah benda sebagai wadah tempat periuk belanga 

yang terjalin begitu kuat dan kokoh sehingga mampu menahan beban berat, sehingga periuk dan 

belanga tidak goyah dan isinya tidak tertumpah.  

 

Saluak laka adalah lambang kekerabatan, hal ini memberi makna dalam kehidupan 

masyarakat, bahwa kekuatan akan terjalin dari pada kesatuan yang saling mengikat dan topang-

menopang sehingga terujud  kekuatan bersama dalam menghadapi berbagai persoalan. Pepatah 

mengatakan: Nan basaluak nan bak laka, nan bakaik nan bak gagang,  supayo tali jan putuih ,  kaik-

kaik nak jan sakah ( yang berseluk bak laka,  yang berkait nan bak gagang, supaya tali jangan putus,  

kait-berkait supaya jangan patah). 

 

2). Desain balah kacang gadang        

          

Gambar 27:   Motif balah kacang gadang` 

 

Balah kacang yang dimaksud disini adalah belah isi kacang. Isi kacang apabila dibelah dua akan terbagi 

sama dan memiliki bentuk yang persis sama antara satu dengan yang lainnya dan bila disusun akan 

terlihat betuk yang seimbang.  Reka motif balah kacang melambangkan pembagian yang sama rata 

antara satu sama lain. 



Bila seseorang pimpinan atau siapa sahaja yang diberi amanah untuk membahagi sesuatu ia 

harus berlaku adil dan membagi sama banyak dan sama rata, tidak boleh melebihi pembagian untuk 

diri sendiri  atau untuk orang tertentu, separti dalam pepatah: jikok manimbang samo barek, jikok 

maukua samo panjang (jika menimbang sama berat jika mengukur sama panjang) 

 

3). Desain sirangkak bakuruan 

 

  

Gambar 28:   Desain sirangkak bakuruang 

 

Sirangkak adalah  kepiting atau ketam yang hidup di air . Sirangka yang dimaksud disini adalah jenis 

ketam yang hidup di sungai dan  di air tawar.   Ia membuat sarang  celah-celah batu atau lubang yang 

berair. Binatang ini akan menyerang mangsa atau dengan secara tiba-tiba tanpa sebab musabab yang 

jelas. Apalagi bila diganggu ketenteramannya, ia akan menyerang dengan menjepit mangsa dengan 

cangkangnya yang tajam. Desain sirangkak bakuruang melambangkan pengendalian diri terhadap sifat 

amarah dan sifat mengumbar emosi terhadap orang lain tanpa sebab musaban yang jelas. Sifat 

pemarah harus dikendalikan agar hidup disenangi oleh orang lain dan lingkungan. 

 

4). Desain saik kalamai 



 

  Gambar 29:   Desain saik kalamai 

 

Kalamai atau wajik adalah sejenis makanan yang terbuat dari pada tepung ketan, santan dan gula 

merah. Membuat wajik dimasak sedemikian rupa sambil diaduk-aduk sampai menjadi adonan yang 

pekat atau kental. Apabila telah masak dan sejuk dapat dipotong-potong. Saik kalamai (potongan 

wajik)  bentuknya separti jajaran genjang, hal ini merupakan ciri dari pada bentuk wajik.  

 

Dalam makan sejamba potongan wajik diletakan dalam satu piring sebanyak enam potong 

atau empat potong sesuai dengan jumlah satuan jamba. Desain saik kalamai merupakan lambang 

kerja keras dan kehati-hatian. Maknanya tanpa kerja keras dan hati-hati sesuatu tidak akan dapat 

dihasilkan dengan baik. Selain itu saik wajik atau kalamai sebagai lambang menghormati tamu. 

5). Desain salapah jo aka cino 

          

Gambar 30:   Desain motif aka cino 

 



Salapah adalah tempat penyimpan rokok atau tembakau. Rokok atau tembakau ini biasanya untuk 

diisap sendiri oleh pemiliknya atau untuk diberikan pada tamu dan kerabat, apabila meraka bertamu 

dimana sahaja. Bahkan rokok dengan tembakau boleh diberikan pada seserang yang belum diketahui 

asal usulnya dalam mengikat persahabatan diperjalanan atau dimana sahaja.  

 

Sebagai pembuka kata bisanya kaum lelaki akan saling mempersilahkan lawan bicaranya 

untuk mengisap rokok yang dikeluarkan dari pada saku masing-masing, kerananya salapah dijadikan 

lambang kekerabatan  dan lambang etika dalam pergaulan. Salapah adalah lambing kehidupan yang 

mempunyai dimensi dan keseimbangan. Antara satu sesi sengan sisilainnya ada kesetaraan san saling 

keterikatan. Demikian juga kehidupan keseimbangnya moral dengan spiritual harus mendapat porsi 

yang sama.  

 

6).Desain bijo  mantimun. 

 

Gambar 31:  Desain bijo mantimun. 

 

Mentimun adalah sejenis tanaman yang merambat dan buahnya  untuk sayur-mayur. Tumbuhnya 

yang merambat ini dalam pepatah dikatakan: bak antimun marantang tali ( bagai mentimun 

merentang tali). Supaya  mentimun tumbuh subur, harus dipelihara dan dipupuk. Mentimun hidup 

dalam  keterbatasan, tanpa bantuan manusia tumbuhan ini tidak akan tumbuh dengan baik.  



 

Kehidupan mentimun diibaratkan dengan kehidupan manusia, tanpa dipupuk dan diberi 

bimbingan tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.  Desain bijo antimun adalah 

lambang hidup yang terarah. Desain ini menggambarkan bahwa segala sesuatu diarahkan agar 

berkembang sesuai dengan kudratnya, manusia hanya memelihara supaya perkembangannya jangan 

sampai terhalang, untuk itu harus dipupuk dan disiram supaya perkembangannya jangan sampai 

terhenti atau patah ditengah jalan.  

 

7). Desain batang pinang. 

 

  

Gambar 32:  Desain batang pinang 

 

Batang pinang bentuknya lurus dan tidak bercabang,  buahnya dipakai sebagai obat-obatan dan juga 

merupakan bagian dari pada  pakinang atau sirih pinang. Dalam upacara-upacara adat sirih pinang 

merupakan sesuatu yang mesti ada. Dalam pepatah dikatakan: Pinang sirah hironyo manih, buleknyo 

talua buruang, putiah sakarek di tampuaknyo. Dibalah anak rando gadih, tumbuah di padang 

kadataran, tumbuah di pantai kalerengan, kolak kolai putaran angin, pucuak manyapu langik biru, 

urek nan sampai ke lautan, tingginyo panjek mamanjek, randahnyo jangkau-jangkauan, dipanjek anak 



garagasi, taluncua sampai ka ureknyo, lah tuo tupai dek mamanjek, haram basuo jo buahnyo. (Pinang 

merah hiranya manis, bulatnya telur burung, putih sekerat ditampuknya. dibelah anak randa gadis, 

tumbuh di padang kedataran, tumbuh di pantai kelerengan, kolak kolai putaran angin, pucuk menyapu 

langit biru, urat yang sampai ke lautan, tingginya panjat memanjat, rendahnya jangkau-jangkauan, 

dipanjat anak geragasi, terluncur sampai ke akarnya, telah tua tupai  memanjat, haram bertemu 

dengan buahnya). Batang pinang yang lurus melambangkan kejujuran dan kebenaran yang harus 

dimiliki oleh setiap orang, kejujuran pada diri sendiri dan pada masyrakat lingkungannya. Pinang juga 

lambang menuntut ilmu pengetahauan. 

 

8) Desain cukai barantai. 

 

         

Gambar 33:    Desain cukia barantai  

 

Rantai adalah suatu benda yang saling kain-berkait antara satu sama lain. Kait-kaitan ini menjadikan 

rantai sebagi benda  yang lues dan mudah mengikuti bentuk. Ikatan antara satu sama lain menjadi 

kokoh dan kuat kerana salin kait berkait. Rantai juga berfungsi untuk mengikat sesuatu.  Reka motif 

cukia barantai melambangkan ikatan adat dan kekerabatan yang kokoh dalam kehidupan bersama di 

dalam kaum, suku dan masyarakat. Kekerabatan bagi masyarakat Minangkabau sangat dijunjung 

tinggi, kerana mereka hidup saling tolong menolong dan bergotong royong dalam mengerjakan 

berbagai pekerjaan, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. 



 

9). Desain sirangkak lauik 

  

Gambar 34:   Motif sirangkak laut 

 

Sirangkak lauik adalah jenis ketam yang hidup di laut, di pasir-pasir pantai, di kerang-kerang atau di 

sela-sela batu.  Jenis ketam ini lebih jinak bila dibanding dengan ketam yang hidup disungai atau di air 

tawar.  Sirangkak luik  tidak akan menyerang mangsa atau mahluk lain tanpa sebab yang jelas, tetapi 

apabila diganggu ia akan menjepit mangsanya dengan cangkangnya. Hal ini melambangkan bahwa 

seseorang boleh membela diri apabila ketenteraman hidupnya dirusak atau diganggu oleh orang lain. 

 

10). desain tirai 

                  

Gambar 35:  Desain motif tirai 

Tirai adalah kain atau benda lainnya yang disangkutkan pada dinding, siling, pintu, gerbang dan lain-

lain, yang berfungsi untuk menambah keindahan dan semarak suasana. Reka motif tirai banyak 

terdapat pada ragam hias Minangkabau baik pada motif songket maupun pada motif seni ukir yang 



terdapat di rumah gadang dan benda budaya lainnya. Reka motif tirai adalah lambang keindahan atau 

estetika yang membuat suasana lebih indah dan menarik. 

 

11).  Desain sajamba makan 

 

         

Gambar 36:   Desain sajamba makan 

 

Desain sajamba makan adalah  lambang kebersamaan dalam menikmati keberhasilan. Sajamba 

makan maksudnya ialah makan beradat dalam upacara adat di Minangkabau, antara lain makan pada 

upacara batagak penghulu. Sajamba makan terdiri dari pada enam orang atau empat orang. Desain 

sajamba makan melambangkan kebersamaan dalam menikmati rezeki. Jumlah hidangan biasanya 

enam atau empat sesuai dengan jumlah anggota dalam jamba. Makan bersama satu jamba dilakukan 

dengan tartip dan rapi sehingga makanan yang dimakan tidak berjatuhan ke tempat makan bagian 

orang lain kiri dan kanan yang ikut makan dalam satu jamba. Makna yang dikandungnya ialah dapat 

menikmati rezeki secara bersama-sama tanpa merugikan orang lain dan tanpa merasa ada yang 

berlebih atau yang kurang dan saling menjaga norma dan adat istiadat dalam kebersa 



 

 

 

Gambar 37: Sumandan yang mengiringi penganten  juga memakai tenunanan songkat, sebagai 

selendang dan sarung (kodek) 

 

 

 

5.2.4 Hiasan Kepala. 

 

Sunting adalah hiasan kepala yang dipakai oleh pengantin perempuan dan pengiringnya (dayang) yang 

mengiringi pengantin dalam upcara kenduri perkawinan. A. Ibrahim (1985: 145) menjelaskan tentang 

sunting, kata “sunting: sama dengan “petik” yang dalam hal ini berarti pengantin perempuan yang 

dilambangkan dengan bunga yang sedang mekar, yang dipersunting oleh lelaki. Kemudian kata 

“sunting” dijadikan nama hiasan kepala perempuan dalam kenduri perkawinan, yang didesain 

sedemikian rupa. 

 

 Terdapat dua jenis sunting, yaitu sunting gadang dan sunting ketek. Sunting gadang adalah 

sunting yang dipakai oleh pengantin perempuan pada acara puncak kenduri perkawinan dan dipakai 



juga ketika berkunjung ke rumah mertua. Dinamakan sunting gadang, karena ukurannya yang besar 

dari sunting-sunting yang lain dengan jumlah hiasan dan bunga-bunga sunting yang banyak. Pada 

sunting gadang hampir semua hiasan atau keseluruhan bunga-bunga sunting dan hiasan dipakai 

sehingga terlihat susunan yang mewah dan meriah. 

 

 Sunting ketek, kata ketek di Minangkabau mempunyai arti kecil, jadi sunting ketek adalah 

sunting kecil. Dikatakan sunting ketek karena ukuran dan desainnyanya yang kecil disebabkan 

pemakaian bunga-bunga sunting yang sedikit atau dalam jumlah minima. Sunting ketek dipakai oleh 

pengantin perempuan pada acara yang bukan upacara puncak dari kenduri perkawinan, separti acara 

malam bainai, upacara ijab kabul, berkunjung ke rumah mamak dan sebagainya.  

 

Sunting ketek juga dipakai oleh pengiring (dayang) yang mengiring pengantin di upacara 

agung. Di Kota Padang pengiring ini disebut juga dengan pasumandan. Pasumandan terdiri dari isteri-

isteri saudara laki-laki atau ipar besan lainnya yang masih muda. Yang jadi pasumandan ini biasanya 

orang yang sudah berkeluarga. 

 Sipak dan tatakrama orang yang memakai sunting besar dengan orang yang memakai sunting 

ketek berbeda. Bila seseorang sedang memakai sunting ketek, orang tersebut boleh melakukan basa-

basi, atau tegur sapa dengan tetamu yang datang. Tetapi tidaklah demikian halnya  ketika seseorang 

memakai sunting gadang, harus tenang dan  memperlihatkan kepribadian yang anggun dan 

berwibawa, (mempunyai karisma yang tinggi) dan sangat menjaga tingkah lakunya, kepribadian 

seorang ratu, karena lambang ratu sehari. 

 

 

1) Bahan Material Sunting. 



 

Bahan yang dipakai untuk sunting adalah emas, perak, atau imitasi. Pada zaman kejayaan 

Minangkabau sunting dibuat dari pada emas. Sunting tidak saja terdiri dari emas, perak atau imitasi, 

tetapi bunga-bunga sunting juga berasal dari bunga-bunga hidup, yaitu bunga cempaka dan melati. 

Kedua bunga ini selain rupanya yang cantik, baunya pun sangatlah wangi. 

 

 2). Desain Sunting 

 

Masyarakat Minangkabau menganut falsafah “Alam takambang jadi guru”, apa yang ada di alam dapat 

dijadikan guru atau dijadikan contoh sumber inspirasi dalam medesain. Siti Zainon Ismail (1989) 

menjelaskan, “hampir kebanyak motif seni hias bertolak dari alam semula jadi dari pada sumber atau 

unsur alam, meminjam falsafah Minangkabau, Alam terkembang jadi guru”. 

 Dari pengamatan penulis secara langsung, umumnya sunting berinspirasikan flora dan fauna, 

yang didesain dalam bentuk yang asli atau imej. “Unsur utama adalah bentuk flora karena sesuai 

dengan namanya yaitu sunting dan biasanya yang disunting atau dipetik adalah jenis bunga-bungan 

atau tumbu-tumbuhan” (Anwar Ibrahim 1985). Pengaruh geografi dari persekitaran suatu wilayah 

turut mempengaruhi desain sunting. 

 

 Pemilihan flora sebagai bunga sunting atau hiasan rambut merupakan sesuatu yang lazim 

dilakukan oleh perempuan, hal ini ditambahkan oleh Siti Zainon (1989:207). “Pemilihan bunga-bunga 

sebagai motif hias sama ada bunga asli atau bunga imej bunga dalam desain. Bunga merupakan bahan 

penyeri bagi kaum perempuan yang dipakai untuk hiasan sanggul. Bukan saja karena bentuknya yang 

cantik tetapi juga warnanya”.Bunga-bungaan yang didesain menjadi hiasan sunting antara lain: Sinar 

blong, bunga serunai, sunting ketek, sunting gadang, sarai serumpun dan kote-kote 



 

Selain flora, jenis fauna (binantang) pun ada yang dijadikan hiasan sunting. Bentuk-bentuk 

fauna ini hanya merupakan variasi ragam hias bukan ragam pokok dalam sunting. Bentuk fauna yang 

dijadikan hiasan sunting antara lain: bentuk burung, bentuk ikan dan bentuk kupu-kupu  

 

 Penataan sunting di atas kepala memerlukan seni dan keterampilan tersendiri. Di 

Minangkabau penata rias pengantin disebut tukang sunting: yaitu orang yang memasangkan sunting 

pada pengantin, lalu membuat sanggul yang menjadi asas tau dasar tempat meletakkan atau 

menusukkan bunga-bungaan sunting.   

 

Sanggul haruslah padat dan kuat, karena dia akan menahan bunga-bunga sunting yang berat 

(lebih kurang 7 kg). sanggul yang dipakai untuk asas sunting ini berupa sanggul lipat pandan atau 

sanggul dua. Pandan dipakai sebagai bahan tambahan atau bahan pembantu dari rambut. Daun 

pandan di samping mudah dibentuk juga mempunyai bau yang wangi. Membuat sanggul untuk 

pengantin tidak semua orang dapat melakukannya dan mempunyai teknik tersendiri. 

 

 Pada masa kejayaan Minangkabau, sunting dibuat dari emas murni. Pemakaian emas sekarang 

diganti  dengan imitasi yang berwarna emas. Emas pada sunting merupakan lambang kemakmuran 

dan kekuasaan. Jal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Columbus: “Gold is the finiset thing 

imganinable. The man who own it can do anything he wants to’(Herritage in gold t.t) 

 



 Pemakaian emas pada sunting dilengkapi dengan mahkota, memberi arti bahwa yang 

memakainya seumpama seorang ratu yang mempunyai wilayah kekuasaan, yaitu kekuasaan sebagai 

permasuri di dalam rumah tangga yang akan dibina bersama suami dan anak-anaknya. 

 

Emas sebagai lambang status sudah lama dikenal, demikian juga halnya dengan masyarakat 

Mesir kuno (The acient Egyptions and lucas associated the gleam of gold with the gleam of the sun, 

their supreme gives of life) Heritage in Gold (t.t: 53). 

Selain emas sebagi bahan material sunting, juga dipakai bahn perak. Perak juga merupakan 

lambang status sosial, namun perak memiliki kualitas di bawah emas. Sebagai bahan material sunting, 

tidak hanya emas dan perak saja, tetapi juga dipakai bunga-bunga alam, seperti bunga cempaka. 

Perpaduan  emas dengan perak, di tambah warna cempak yang berwarna kuning memperkukuh 

kesatuan dari desain sunting sebagi lambang tradisi agung (great tradition).  

 

Sulasmi (1989) menjelaskan tentang makna dari warna kuning: “Warna kuning adalah 

kumpulan dua fenomena penting dalam kehidupan manusia, yaitu kehidupan yang diberikan oleh 

matahari dan angkasa dan emas sebagai kekayaan bumi. Kuning melambangkan kemuliaan cinta serta 

hubungan yang mendalam dalam hubungan antara manusia” 

 Selain warna kuning, pada sunting juga terdapat warna merah. Warna merah, menambah 

semaraknya warna-warna lain yang terdapat pada sunting. Sulastri menambahkan, bahwa merah 

melambangkan kekuatan dan keberanian. Falsafah yang dikandungnya adalah, agar pengantin yang 

memakainya mendapat kekuatan dan keberanian dalam hidup berumahtangga. 

 

 Desain flora pada sunting pengantin, mempunyai arti dan falsafah bahwa seorang perempuan 

diibaratkan bunga, yang disunting atau dipetik seseorang. Setelah dipersunting jangan disia-siakan, 



hendaklah dirawat dan dikasihi dan sayang yang tulus selama hidupnya. Bungan yang sudah 

dipersunting atau dipetik kapan disia-bila disia-siakan akan merana dan menderita selama hidupnya. 

Oleh sebab itu peliharalah dengan penuh kasih sayang dan letakkanlah pada tempat yang terhormat 

atau yang semestinya. 

 

 

 

Gambar 38: Bahan material sanggul pengantin perempuan, terdiri dari daun pandan dan bunga melati 

 



 

Gambar 39: Langkah-langkab mebuat sanggul anak daro: a. Rambut diikat menjadi beberapa bagian, 

b Rambut yang ikat tampak dari bealkang, c rambut setelah disanggul dan sanggul dua tampak dari 

belakang 

 

 



 

Gambar 40: Perias pengantin mempersiapkan pandan dan membagi rambut calon pengantin dalam 

empat bagian dengan mengikat tiap-tiap bagiannnya 

 

 

 



Gambar 41 Perias membuat sanggul dari daun pandan pada kepala calon pengantin 

 

Gambar 42: Perias pengantin memasangkan melati yang sudah ronce  di atas kertas  pada kepala calon 

pengantin 

 

 

 

 

Gambar 43: Anak daro siap untuk dipasangkan sunting 



    

 

Gambar 44: Bunga serunai 

 

 

 

 



Gambar 45  Kote-kote dengan desain gobak, gobak bartingkat, rama-rama dan sesain wajik 

 

 

 

Gambar 46: Desain  hias penutup sanggul anak daro, bernama pisang saparak (pisang sekebun) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar 47: Mahkota pengantin (tatak kondai) 

  

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 48 : Sketsa tata letak  bunga-bunga sunting di kepala: 

1. Sanggul 
2. Sinar blong/bunga serunai 
3. Suntiang ketek 
4. suntiang gadang 
5. Sarai serumpun 
6. Kote-kote 
7. Giwang. 

 

 

 

 

 

Gambar 49:  Pemasangan bunga-bunga serunai atau sinar blong  pada anak daro 

 

 

 



  

Gambar 50:  Pemasangan bunga sunting tampak dari belakang 

 

 

 



 

Gambar 51: Riasan Sunting Anak daro Rantau Pesisir. 

          Model: Lydia 

 

 

 

 

 



 

Beberapa perhiasan yang dipakai oleh pengantin perempuan (anak daro): 

 

 

 

Gambar 52:  Subang anak daro 

 

 

 

Gambar 53:Gelang anak daro 

 



 

Gambar 54: Kalung anak daro dengan  motif: dari kiri ke kanan reka penyaram,  maniak-maniak dan 

penyaram 

  

 

 

 

Gambar 54:  Kalung anak daro dengan motif manik-manik 



 

 

 

 

 

Gambar 56: Pehiasan penutup tokah 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.3.   Pakaian Pengantin Lelaki  (Marapulai) 

 

 



 

 

 

 

 

  Gambar 57:  Pakaian pengantin lelaki di Kota Padang,  

         Model Nanda 

   

Pakaian pengantin lelaki di daerah Rantau Pesisir (Padang) banyak mendapat pengaruh dari daerah 

luar. Kalau pakaian pengantin perempuan banyak dipengaruhi seni budaya Cina, maka pada pakaian 

pengantin lelaki unsur kolnial seperti Portugis, Belanda dan Eropah sangat tampak. Pakaian yang  



memiliki unsur kolonial tersebut dikombinasi dengan samping, ikat pinggan dan saluak yang 

merupakan pakaian adat tradisional dan  memakai bahan matrial songket Minangkabau.  

 

Untuk melihat falsafah yang dikandung dalam pakaian pengantin lelaki tidak banyak yang 

dapat diuraikan. Sesuai dengan pakaian yang dipakai oleh pengantin lelaki hanya  tutup kepala (saluak 

batimbo), samping dan ikat pinggang  yang memakai bahan dasar tenunan songket dan  merupakan 

bagian dari pakaian adat dari luhak nan tiga yang dapat di diuraikan falsafah dari pakaian pengantin 

lelaki Rantau Pesisir. 

 

5.3.1. Baju Roki Dan Kelengkapannya. 

 

Pakaian pengantin lelaki atau marapulai dinamakan roki, yang terdiri dari: celana, hem atau kemeja, 

rompi dan baju roki. Celana yang dipakai sebagai padanan baju roki panjangnya sampai betis, polanya 

seperti pola celana tidur atau  (pijama). Pada pinggang celana diberi karet atau tali pinggang. Ujng 

kedua kaki celana dihiasi dengan renda-renda berwarna emas.  

 

Celana roki ini dibuat dari bahan beledru atau saten yang berwarna hijau, yang mirip dengan 

celana kniebroek yang dipakai oleh orang Eropah pada abad ke 17 dan ke 18. Pakaian in juga dipakai 

oleh Belanda yang menjadi kepala perkebunan atau petinggi-petinggi Belanda pada abad ke 18 di 

Indonesia. Pada kaki kedua celana dihiasi dengan renda-renda berwarna emas. Untuk menutupi kaki 

yang tampak dipakai kaus kaki. Dan sebagai alas kaki dipakai sepatu.  

 



Sebagai pasangan celana, pakain atas dipakai hem atau kemeja. Kemeja yang dipakai adalah 

kemeja putih dengan lengan panjang. Kalau dahalu orang banyak memakai kemeja putih yang 

dijahitkan pada tukang jahit, tetapi karena perkembangan teknologi kemeja putih yang dipakai 

umumnya kemeja yang dijual di pasar atau di toko-toko Pakaian.  

 

Selama berlangsung acara perkawinan pada umumnya pengantin lelaki memakai kemeja 

putih. Kadang-kadang diselingi dengan kemeja lain yang berwarna lembut, separti krem, biru muda 

dan sebagainya. Pada waktu upacara pernikahan pengantin lelaki juga memakai kemeja putih dengan 

sarung sutera Bugis, sebagai padanannya dipakai jas dan lengkapi dengan peci sebagai tutup kepala. 

 

 Di atas kemeja putih dipakai rompi. Rompi letaknya antara kemeja putih dengan roki, rompi 

dibuat dari bahan dan warna yang sama dengan celana, atau sama dengan bahan baju roki , yaitu dari 

bahan beledru atau sutra dengan warna hijau atau merah. Pada tengah muka atau bagian dada rompi 

dihiasi dengan sulaman emas. Pemasangan sulaman benang emas pada rompi sama dengan 

pemasangan sulaman benang emas pada pakaian pengantin perempuan. 

 

 Di atas rompi dipakai baju roki. Roki dibuat dari bahan beledru yang berwana merah. Roki 

dihiasi dengan lepengan-lempengan  emas atau perak dalam bentuk motif flora dan fauna. Bahan yang 

dipakai untuk baju roki adalah bahan beledru. Perpaduan dari kemeja putih, celana hijau dan rompi 

berwarna hijau atau merah  dan baju roki berwarna merah  merupakan ciri khas pakaian pengantin 

lelaki di daerah Pesisir khususnya pakaian pengantin lelaki daerah Padang. 

 

Desain roki merupakan pengembangan bentuk blezer dengan lengan panjang. Di sekeliling leher 

dihiasi dengan renda-renda berwarna putih atau berwarna emas. Pada ujung lengan dihiasi dengan 



renda yang sama dengan renda yang dipakai pada hiasan leher.  Pemasangan renda-renda ini dalam 

bentuk kerut-kerut (struk). Pada sisi dari  pinggang ke bawah (sampai batas panjang baju) 

dikembangkan dengan codet (penambahan dengan pengembangan seperempat lingkaran).  

 

Gambar 58: Rompi pengantin lelaki (marapulai) 

 

 



 

Gambar 59  Celana, samping, sepatu dan kaus kaki yang merupakan pakaian  

bagian bawah pengantin lelaki 

 

 

 

 

5.3.2.   Hiasan Kepala dan Perhiasan 

 

Tutup kepala pengaten lelaki adalah ikek, destarsaluka. Saluak erbuat dari bahan songket balapak. 

Saluak yang dipakai oleh pengantin lelaki di kota Padang berlainan dengan destar atau saluak yang 

dipakai oleh para penghulu di daerah Luhak Nan Tigo. Pada daerah Luhak Nan Tigo saluak pada 

umumnya dibuat dari bahan batik Jambi kualitas yang baik. Saluak dari batik Jambi ini adakalanya juga 

dipakai oleh pengantin lelaki dari Luhak Nan Tigo. Saluak  dibuat tidak dijahit dengan mesin jahit, 

tetapi didesain sedemikian rupa dan dipersatukan dengan menggunakan pin atau jarum pentul. 

 



Saluak batimbo biasanya  dipakai sebagai tutup kepala penghulu atau pimpinan adat  dalam 

upacara-upacara serimonial  adat dan tidak boleh dipakai oleh senmbarangan orang kecuali pada 

upacara perkawinan yang hanya boleh dipakai oleh pengantin lelaki ketika berlansung upacara adat.  

 

Pengantin lelaki memakai saluak batimbo dalam upacara perkawinan merupakan lambang 

raja sehari dan akan menjadi raja. Hal ini sesuai dengan tujuan   perkawinan yang menyatukan seorang 

lelaki dengan perempuan dalam ikatan perkawinan dalam  membentuk keluarga baru. Setelah selesai 

upacara perkawinan pengantin lelaki menjadi pimpinan  kepala keluarga sedangkan yang perempuan 

menjadi isteri atau ibu rumah tangga.  

 

Dinamakan saluak batimbo karena ujung-ujung pada kedua sisinya, timbal balik (batimba atau 

batimbo) dibuat  sama pada sisi kiri dan kanan, yaitu dengan menggulung kedua ujung-ujungnya ke 

dalam dan dipentulkan ke badan saluak. Desain yang unik ini memberi kesan tersendiri pada saluak 

batimbo. Memuat saluak batimbo tidak semua orang dapat melakukannya, hanya orang-orang kusus 

yang dapat melakukannya, sekarang jumlahnya sangat sedikit dan hampir sulit dijumpai. 

 

Saluak batimbo yang dipakai sebagai tutuk kepala pengantin lelaki atau anak daro 

terbuat dari bahan songket. Desain bagian dapan yang terletak pada kening saluak, dibuat 

berlipit-lipit  yang menimbulkan kesan bertingkat atau berjenjang-jenjang, sedangkan 

bahagian atasnya tertutup dan datar. Ujung kiri dan kanan dijadikan penutup pada bahagian 

sisi, sehingga bentuk saluak terlihat kokoh dan rapi.  

  

Dalam pepatah dihuraikan tentang saluak batimbo; Basaluak batimbo, leba tak dapek 

dibilai, salilik salingkaran kaniang, ikek santuang di kapalo, tiok katuak baundang-undang, 



tiok karuik aka manjala,  bajanjang naiak batangga turun  (Bersaluk batik bertimba, 

lebarnya tak dapat disambung, selilit lingkaran kening, ikat kuat di kepala, tiap lipit 

berundang-undang, tiap kerut akar menjalar, berjenjang naik bertangga turun).      

        

Dari desain saluak yang berlipit-lipit pada tengah muka, melambangkan kepimpinan  

Koto Piliang yang berjenjang-jenjang. Konsep kelarasan Koto Piliang dalam pepatah 

dikatakan;  bajanjang naik batangga turun,naik dari pada janjang nan di bawah, turun dari 

padatanggo nan di ateh  (berjenjang naik bertangga turun, naik dari pada jenjang nan di 

bawah, turun dari pada tangga nan di ateh).  Sedangkan motif saluak pada kepala paling atas 

berbentuk datar, melambangkan konsep kepimpinan  Laras Bodi Caniago, yang meletakan 

konsep mesyuarat dan mufakat yang berdasarkan alur dan patut.  

 

Seorang lelaki dalam rumah tangganya adalah seorang pemimpin, ia tidak dapat 

membuat dan memutuskan sendiri berbagai permasalahan melainkan harus diputuskan secara 

bersama sama dalam keluarga atau dengan istrinya, seperti kata pepatah; putuih rundiang 

disakato, rancak rundiang dipakati, dilahia alah samo nyato, dibatin samo dilihati (Putus 

rundingan satu kata,  baik rundiang di sepakati, dilahir telah sama nyata, dibatin sama 

dilihat).  

 

Gambar 60:  Lakaran saluak batimbo 

 



 

 

 

 

Gambar 61: Saluak batimbo memakai bahan songket.  Sumber;  John Sumerfield  in  Walk 

splendor ceremonial dress and the Minangkabau (1999). 

 

5.3.4.   Samping dan Ikat Pinggang 

 

Samping dan ikat pinggang juga merupakan kelengkapan pakaian pengantin lelaki Rantau Pesisir 

(Padang). Samping adalah sarung yang dipakaian pada pinggang sampai lutut oleh kaum lelaki. Ukuran 

songket balapak yang dipakai untuk samping lebih pendek dari yang dipakai untuk sarung. Samping 

ini dilengkapi dengan ikat pinggang. Samping dan ikat pinggang  dibuat dari tenunan songket balapak. 

Pada kedua ujung ikat pinggang dihiasi dengan rumbai-rumbai (jambul). Di atas ikat pinggang 

dipasangkan pending dari emas atau perak. 

 



 Motif songket yang dipakai untuk samping dan ikat pinggang sama dengan motif-motif yang 

terdapat pada sarung atau kodek pengantin perempuan, hanya tata letaknya yang berbeda, oleh 

karena itu lambang dan makna yang terkandung dalam motif songket yang dipakain untuk samping 

maupun untuk ikat pinggang, disini tidak diuraikan lagi.  

 

Pemakaian samping dan ikat pinggang  lebih berfugsi simbolis dan mengandung falsafah adat. Dalam 

pepatah dikatakan:   

Saruang sabidang di ateh lutuik 

Kayo dan miskin alamatnyo 

Ado batampek kaduanyo 

Lutuih dalam tak buliah senteng 

Patuik senteng tak buliah dalam 

Karajo hat kasadonyo 

Mungkin jo patuik baukuran 

Tanahnyo merah bacokolaik 

Tando barani karano bana 

Ilmu bak bintang bataburan 

Basumarak katangah koto 

Mancayo masuak nagari 

Di dalam martabat ado tigo 

Kayo hati miskin hati 



Di ateh jalan bakabanaran 

Namun nan baik nan dipintak 

Sabab tak dilarang dalam adat 

Alun bakandak lah babari 

Alun mamintak lah baagiah 

Kok tuntutan ka nan buruak 

Baratuih batu panaruang 

Tatagak paga nan kokok 

Parik tabantangan mangalangi 

Baapang lalu ka subarang 

Badindiang sampai ka langik 

Pantang handak balakukan 

 

(Sarung selingkar di atas lutut 

Kaya dan miskin alamatnya 

Ada bertempat keduanya 

Lurus dalam tak boleh dalam 

Patut pendek tak boleh pendek 

Patut pendek tak boleh dalam  

Kerja hati semuanya 



Mungkin dengan patut berukuran 

Dasarnya merah bercoklat 

Tanda berani karena benar 

Ilmu bak bintang bertaburan 

Bercahaya masuk negeri 

Di dalam martabat ada tiga 

Kaya hati miskin hati 

Di atas jalan ada kebenaran 

Namun yang baik yang diminta 

Sebab tak dilarang dalam adat 

Belum memohon sudah diberi 

Belum meminta sudah dikasi 

Kapan tuntuttan kepada yang buruk 

Beratus batu penarung 

Berdiri pagar yang kokok  

               

    Gambar 62:   Lakaran sampiang 

 



Samping adalah lambang ketetapan/kepastian. Maksudnya apa yang sudah menjadi 

norma adat, tidak boleh ditambah atau dikurang, kerana ketentuan tersebut dibuat 

berdasarkan hukum adat untuk  keperluan masyarakat tempatan melalui suatu proses yang 

panjang. Apa saja yang diperbuat oleh seseorang harus kembali kepada norma adat yang 

empat (adat nan sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan teradat dan adat istiadat). 

Kesemua bentuk adat ini dikelompokan pada adat nan babuhua mati dan adat nan babuhua 

sentak  

 

Adat nan babuhua mati adalah adat yang tidak dapat dirubah dengan cara mesyawarah 

sekalipun seperti kata pepatah; indak lakang  karano paneh,indak lapuak karano hujan, 

dianjak indak layua dicabuik indak mati ( tak lekang kerana panas, tak lapuk kerana hujan, 

dipindahkan tak layu dicabut tak mati).  

Sedangkan adat yang berbuhul sentak adalah aturan-aturan yang dibuat dengan kata 

mufakat oleh pemuka-pemuka adat. Aturan seperti ini boleh sahaja berubah asal melalui 

mesyuarat adat. Adat yang berbuhul setak tidak sama antara satu luhat dengan luhak lainnya, 

kerana dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat dimana tempat adat tersebut berasal. 

 

Warna samping pada umumnya berwarna merah kecoklat- coklatan, tapi juga yang 

memakai warna samping selain dari pada warna tersebut, namun warna merah kecoklatan 

adalah warna yang dianggap sakral. Dalam pepatah dikatakan; Tanah merah bacukalat, tando 

barani karano bana, ilimu bak bintang bataburan, sumarak di dalam koto, mancayo masuak 

nagari, baratuih  batu panaruang, tatagak paga nan kokoh, parik tabantang mangalangi, 

baampang lalu kasubarang, badindiang sampai kalangik (dasarnya merah kecoklatan, tanda 

berani kerana benar, ilmu bak bintang bertaburan, semarak di dalam koto, bercahaya masak 



nagari, beratus  batu penarung, berdiri pagar yang kokoh, parit terbentang mengalangi, 

diampang lalu keseberang, didinding sampai ke langit). Warna merah kecoklatan  

melambangkan keberanian dan kebijaksanaan. Sebagai seorang pemimpin keluarga, harus 

memiliki sifat yang berani dan bijaksana, kerana akan berhadapan dengan berbagai 

permasalahan di dalam kehidupannya dalam keruarga,  kaum dan nagari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 63: Samping, yang terbuat  dari pada tenunan songket 

 



 

Gambar 64: Cawek atau ikat  pinggang dari pada bahan songket yang memiliki jambul 

(jumbai alai) pada ke dua ujungnya. 

 

Cawek atau ikat pinggang adalah bagian dari pada pakaian pengantin lelaki yang biasanya 

dipakai untuk melengkapi pemakaian samping.   Cawek yang lazim dipakai adalah cawek 

yang terbuat dari pada  bahan songket dan pada kedua-dua hujung dari pada cawek diberi 

berjumbai (bajumbai alai). Dalam pepatah diuraikan tentang cawek sebagai berikut:  Cawek 

suto bajumbai alai, saheto pucuak rabuangnyo, saheto pulo jumbai alainyo, jumbai nan 

tangah tigo tampok, kapalilik anak kamanakan, kalau tapacik dikampuangkan, kalau tacici 

dijapuik, ka panjarek aka budi, kapamauik pusako datuak, nak kokoh lua jo dalam, nak jinak 

nak mungkin tanang, nan lia jan batambah jauh. Kabek sabalik buhua sentak, kokoh tak 

dapek di ungkai, guyahnyo bapantang tangga. Lungga bak caro duduak dihilia, babukak 

mangkonyo tangga, jo rundiangan mangko taungkai, kato mufakat pambukaknyo (Tali 

pinggang sutera berjumbai alai, sehasta pucuk rebungnya, sehasta pula jumbai alainya, 

jumbai yang tengah tiga tampok, untuk pelilit anak kemanakan, kalau terangkul 



dikampuangkan, kalau tercicil dijemput, penjerat akal dan budi, akan pengikat pusaka datuk, 

supaya kokoh luar dan dalam, supaya jinak  menjadi tenang, agar yang liar jangan batambah 

jauh. Ikat selengkar buhul sentak, kokoh tak dapat di ungkai, goyahnya berpantang lepas. 

Longgar bak cara duduk di hilir, dibuka maka terlepas, dengan rundingan maka terungkai, 

kata mufakat pembukanya). 

 

Pepatah di atas menerangkan bahawa cawek melambangkan tugas dan tanggung 

jawab seorang lelaki atau mamak di Minangkabau, dia tidak hanya menurus anak istrinya saja 

tetapi juga memelihara anak kemanakan. Memelihara anak kemanakan  berhubungan dengan 

memelihara harta pusaka, kerana harta pusaka merupakan sumber penghidupan. Jangan harta 

pusaka di perjual belikan atau berpindah tangan kepada orang lain, kerana apabila terjadi 

yang demikian akan menimbulkan kesengsaraan terhadap anak kemanakan dengan kata lain 

menghilangkan sumber penghidupan dan kehormatan kaum.  

 

Malahan sebagai seorang mamak dari anak-anak saudara perempuan, diharapkan 

dapat memelihara dan menambah harta anak kemanakan dan jangan sampai yang ada 

menjadi berkurang, melainkan diharapkan dapat bertambah.  Kalau dia kaya dapat memberi 

pada kemanakannya terutama pada yang tidak berpunya, seperti kata pepatah; kalau 

sumbiang ditilik, patah disambuang, hilang dicari, tabanam disilami, hanyuik dipintehi, 

tatimbun dikakeh, kurang ditukuak, rusak dibaiki (jika sumbing ditampal, patah disambung, 

hilang dicari, terbenam diselami, hanyut dipintasi, tertimbun digali, kurang ditambah, rusak 

dibaiki). 

 



Dengan demikian lelaki diminangkaba seharunya tidak hanya mengurus anak 

isterinya saja tetapi juga kemenakan-kemenakannya. Tanggung jawab terhadap anak 

kemanakan antara lain juga harus membimbing anak kemanakannya, memperhatikan 

pendidikannya, membimbing mereka dalam pergaualan.  

 

Sudah menjadi tradisi masyarakat Minangkabau apabila seseorang membuat 

kesalahan, yang ditanyakan atau yang dipersalahkan bukanlah bapaknya melainkan 

mamaknya. Untuk itu ia harus dapat menempatkan dirinya sebagai mamak dari pada 

kemanakan dan sebagi bapak dari pada anak-anaknya, seperti kata pepatah; Anak dipangku, 

kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan, tenggang nagari jan binaso, 

tenggang serato adaiknyo (Anak dipangku, kemanakan dibimbing, orang kampung 

dipertenggangkan, tenggang nagari jangan binasa, tenggang beserta adatnya). 

 

5.3.4. Keris. 

 

Gambar 66: Keris lambang kepemimpinan Minangkabau 



 

Keris adalah sejenis senjata tradisi yang banyak dipakai oleh masyarakat Melayu, 

termasuk masyarakat Minangkabau. Bagi masyarakat Minangkabau keris adalah bagian dari 

pada pakaian penghulu yang hanya berfungsi sebagai lambang. Keris merupakan lambang 

kebesaran dan kekuasaan penghulu dan hanya penghulu yang boleh makai keris dalam 

upacara-upacara adat. Namun pada upacara perkawinan pengantin lelaki juga memakai keris 

sebagai perlengkapan upacara. 

 

Tidak sembarang orang boleh memakai keris, seperti kata pepatah; Nan rajo tagak 

babarih,  nan penghulu tagak diundang, bukan mudah basisik karih, kapalang tangguang 

pusako hilang). Cara memakai keris ada dalam pepatah dikatakan; Sanjatonyo karieh 

kebesaran, sampiang jo cawek nan tampaiknya, sisieknyo nan tanam tabu, lataknyo condong 

ka kida, dikesong mako dicabuik (sanjatanya keris kebesaran, samping dengan ikat pingang  

tempatnya, sisipnya tanam tebu, letaknya condong ke kiri, diputar maka dicabut). Pemakaian 

keris disisipkan dirusuk pinggang sebelah kiri dan hulunya dihadapkan ke luar, maksudnya 

keris tidak akan dicabut sembarangan kerana keris tidak dipandang sebagai senjata dalam erti 

yang sebenarnya”. Keris bukanlah senjata yang dipakai untuk berkelahi atau sejenisnya 

melainkan sebagai simbol.  

 

Sebuah  keris terdiri dari pada; bilah keris, tangkai keris (hulu keris) dan sarung keris.  

Keris memiliki hulu atau disebut juga dengan gembo, oleh sebab itu keris Minangkabau  

hulunya tidak diambalau (dipatri), apa bila keris ditusukan pada sesuatu benda maka bilah 

keris akan tecabut dari pada hulunya setelah keris ditarik, seperti terhurai dalam pepatah;  

Gembonyo tumpuan puntiang, tunangan ulu kayu kamat, kokok tak tarago dek ambalau, 



guyahnyo bapantang tangga, bengkok nan tigo patah, tapi luruih Manahan tiliak, bantuak 

dimakan siku-siku, luruih dimakan lapeh banang. Kok bungka ganak Manahan asah, hukum 

adia manahan bandiang, kalau bana manahan liek (hulunya tumpuan punting, tunangan ulu 

kayu kamat, kokok tidak kerana  ambalau, goyahnya berpantang tanggal, bengkok yang patah 

tiga, tapi lurus menahan tilik, seperti dimakan siku-siku, lurus dimakan lepas benang. Jika  

bungkal ganak menahan asah,  hukum adil manahan banding, kalau benar menahan liat). 

 

Bilah keris memiliki mata dua, sehingga ketajaman keris sama antara muka dengan 

belakang. Bilah keris terbuat dari pada besi baja ditambah dengan bahan pamor yang terdiri 

dari pada batu meteor, besi nekel dan besi penawang. Keris umumnya dibuat di pulau Jawa 

oleh seorang empu. Empu pembuat keris adalah juga pakar dalam ilmu sugesti sehingga bisa 

menciptakan keris dengan memasukan daya potipnotis pada setiap tempaannya. Tiap 

tempaan disugesti menurut keperluan sipemesan, apakah dia seorang raja, pendekar atau 

rakyat biasa. berdasarkan penyelidikan para psikolog, tetang kepercayaan bahawa keris 

mempunyai tuah, bahkan diceritakan dapat berwujud makhluk yang mengerikan atau dapat 

pula berubah menjadi seekor naga yang sangat besar dan mengerikan dapat terjadi.  

 

Dalam pepatah dihuraikan tentang keris penghulu; Bamato baliak batimba, sanyao 

pulo jo gemboknyo. Pantang balampeh ka asahan, tajam tak rago dek bakabuik, haluih tak 

rago dek balilieh, mamutuih rambuik dihambuihkan, tapi tajam nan pantang malukoi. 

Ipuahnyo turun di langik. Bisonyo pantang katawaran, jajak ditikam mati juo. Kapalawan 

dayo rang aluih, bilaulak musuah di badan (bermata timbal balik, senyawa pula dengan 

hulunya. Pantang digosok ke batu asahan, tajam tidak  kerana berkabut, halus tidak kerana 

berlilih, memutus rambut dihembuskan, tapi tajam yang pantang melukai. Tuahnya turun  



dari pada langit. Bisanya pantang ketawaran, jejak ditikam mati juga. Untuk melawan daya 

orang halus, untuk penolak  

musuh di badan. 

 

Keris dipercayai oleh sebagian masyarakat memiliki tenaga megis dan memiliki tuah. 

Seorang empu pembuat keris dipercarayai memiliki kekuatan dan kemampuan memasukan 

tenaga megis ke dalam sebuah keris. Sebagai contoh, seorang empu pembuat keris yang 

pernah menerima pesanan membuat keris dari pada Ken  Arok seorang raja di Tanah Jawa. 

Ken Arok  marah kepada empu yang membuat keris, kerana kerisnya belum selesai-selesai 

juga, lalu  ia menikamkan keris tersebut kepada empu yang sedang membuat keris tersebut, 

sang empu mati terbunuh dengan keris buatannya sendiri. Sebelum meninggal empu tersebut 

menyumpahi  Ken Arok, bahawa tujuh keturunan Ken Arok akan mati terbunuh oleh keris 

tersebut. Dari pada sejarah memang terbukti bahawa keris tersebut telah membunuh tujuh 

keturunan Ken Arok.   

 

 Selain memiliki mata dua keris Minangkabau mempunyai luk (keluk) tiga. Dalam 

pepatah  dihuraikan tentang keris; Hulunya barombak-ombak bengkok nan  patah tigo, tapi 

luruih manahan tiliak, bantuak dimakan siku-siku, luruih dimakan lapeh benang (hulunya 

berombak-ombak bengkok yang  patah tiga, tepi lurus manahan tilik, seperti dimakan siku-

siku, lurus dimakan lepas benang). Luk tiga keris merupakan ciri dari pada keris 

Minangkabau. Selain itu bila membuat keris, juga diserasikan dengan orang yang  memakai.  

 

 Dengan demikian jelas bahawa keris adalah senjata tradisi, keris bukanlah senjata 

yang dipergunakan untuk membela diri atau untuk memotong dan memutus sesuatu, tetapi 



keris adalah senjata yang hanya sebagai lambang, yaitu lambang kekuasan dan kepimpinan. 

Bagi pengantin lelaki keris adalah lambang kepemimpinan dalam rumahtangga, keluarga dan 

kaumnya.  

 

5.3.5. Perhiasan. 

 

Perhiasan yang dipakai oleh penganten lelaki (marapulai) tidak terlalu menyolok, karena 

pemakaiannya hampir tidak tampak karena jumlahnya sedikit, seperti: pending yang dipakai 

diatas ikat pinggang dan kalung dan sudah jarang dipakai. Dari kesan keseluruhan hiasan 

pakaian lelaki lebih dititik beratkan pada hisan busana. Namun selain perhiasan penganten 

lelaki dilengkapi dengan perlengkapan lain seperti rokok dengan tempat rokok (salapah) dan 

tempat tembakau (donsai) 

 

 

 

Gambar 67 :   Pending, biasanya dipakai dengan atau tanpa ikat pinggang  

      di atas samping  

 



 

 

 

 

 

Gambar 68: Kalung marapulai 

 

 

 

 

 

 



Gambar 69: Salapah yang berfungsi sebagai tempat rokok marapulai. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 70: Donsai, tempat tembakau atau sirih, pemakaiannya diselipkan  

   Dipinggang marapulai. 

 

 



 

Gambar 55: Busana pengantin lelaki Rantau Pesisir 

 

5.3.5.  Kesimpulan. 

 

Adat istiadat perkawinan dalam masyarakat Minangkabau merupakan suatu upacara sakral. 

Karena sakral itu maka upacara perkawinan bukanlah upacara serimonial semata, tetapi 

merupakan upacara adat yang merupakan perujudan nilai-nialai filosofi MInangkabau. Oleh 

sebab itu upacara adat istiadat perkawinan dilaksanakan menurut tata cara yang sudah diatur 

dalam adat. 

 



 Penyertaan benda budaya sebagai benda  yang dipakai sebagai peralatan upacara, 

tidak dapat diabaikan dan juga bukan memperlihatkan estetikanya tetapi sebagai lambang 

yang mengandung makna. Busana pengantin merupakan salah satu kelengkapan upacara 

perkawinan yang dipakai oleh pengantin sewaktu berlansung upacara perkawinan.  

 Pengaruh adat selingkungan nagari menyebabkan terjadinya perbedaan busana 

pengantin antara satu luhak dengan luhak lainnya dan antara luhak dengan rantau. Dilihat 

dari busana pengantin Rantau Pesir (Padang) jelas memiliki perbedaan dengan pakaian 

pengantin di Lukak maupun di Rantau lainnya. Pakaian pengantin Rantau Pesisir banyak 

dipengaruhi unsur Cina dan Kolonial. Namun konsep dasarnya tetap berakar pada pakaian 

adat Minangkabau yang memiliki nilai-nilai filosofi. 

  

 Busana pengantin penuh dengan lambang lambang  yang mengandung nilai-nilai 

falsafah yang diujudkan dalam bahasa rupa. Penataan dan cara menggunakan busana 

pengantin diatur menurut adat, diikat dan dikungkung oleh falsafah serta martabat yang 

dikandung oleh busana tersebut. 

 

 Merubah bentuk, warna, bahan dan fungsi busana pengantin jelas merubah nilai-niali 

yang dikandungnya bahkan menghilangkan nilai saral dan filosofi Minangkabau. Untuk itu 

mempertahankan budaya tradisi khususnya tata cara perkawinan dan busana pengantin 

tradisi Minangkabau Ratau Pesisir bagai khsanah kekayaan budaya adalah salah satu usaha 

menjaga kelestarian Budaya Minangkabau. 

 

__________________________ 

 



PASAMBAHAN MANCARI MINANTU 

 

 

 

 

ASSLAMU’ALAIKUM w.w. 

 

Ambo buka kumayan putiah  

Karatan kumayan baruih 

Mandulang cando asoknyo 

Naik ka langik sia baka 

 

Jatuah ka bukik rupo gunuang 

Lareh ka lauik basasaran 

Dirunjam lutuik nan duo 

Dijujuang jari nan sapuluah 

 

Dipasang niek dengan nasa 

Ya Allah ya tuhan rabbi 

Tuhan Allah bersifat kadim 

Nabi Muhamad bersifat bana 

 

Asa barakat walu Allah 

Sadang dek suto lah kataguah 

Sadang dek badak lah kaputiah  

Sadang dek pinto lah kabuliah 

Sadang dek kandak lah kabalaku 

 

Lah pacah talang baturak 

Rang ambiak kajunjuang siriah 

 

 

ASSLAMU’ALAIKUM w.w. 

 

Hamba buka dengan kemenyan putih  

Potongan  kemenyan barus 

Menjulang bentuk  asapnya 

Naik ke langit sia bakal 

 

Jatuh ke bukit bentuk gunung 

Jatuh ke laut bertujuan 

Ditekuk lutuk yang dua 

Dijujung jari yang sepuluh 

 

Dipasang niat dengan nazar 

Ya Allah ya tuhan rabbi 

Tuhan Allah bersifat kadim 

Nabi Muhamad bersifat benar 

 

Asal berkat walu Allah 

Sedang karena sutra telah teguh 

Sedang karena badak telah putih  

Sedang kerena pinta  telah akan diperoleh 

Sedang karena kehendak telah akan berlaku 

 

Telah  pecah talang berturak 

Orang ambil kejunjung sirih 



Malang tak kito tulak 

Mujua tak dapek kito raiah 

 

Ladiang pandak parambah paku 

Lalito kajunjuang baniah 

Kandak sadang balaku 

Pinto sadang kabuliah 

 

Allah manjadikan satu Puto Parampuan 

 

Dek kaciak dalam baduangan  

Agak gadang di ateh buian  

Lah tahu duduak-duduah antimun 

Pandai tagak-tagak surang 

 

Lah tahu turun-turun naiak  

Lah pandai bamain-main surang  

Lah tahu bacupak-cupak abu 

Lah pandai bagantang-gantang kasiak 

Lah tahu dikabau rang kampuang 

 

Abuak lah cacah-cacah bahu 

Mako dibilang-bilang hari 

Mako dihetong-hetong bulan 

Alah sabilang sahetongan 

Lah sanasib saparetongan 

 

Lah patuik dicari kaminantu 

Mako baiyo-iyo mande jo bapak 

Sarato kaum jo datuak 

Malang tidak kita tolak 

Mujur tidak dapat kita raih 

 

Parang pandak perambah pakis 

Lalito kejunjuang benih 

Kehendak sedang berlaku 

Pinta sedang akan diperoleh 

 

Allah manjadikan satu Putri Perempuan 

 

Karena kecil dalam bedungan  

Agak besar di atas buian  

Telah tahu duduk-duduk mentimun 

Pandai tegak-tegak seorang 

 

Teah tahu turun-turun naik  

Telah pandai bermain-main seorang  

Telah tahu menakar-nakar abu 

Teah pandai bergantang-gantang pasir 

Telah tahu dikerbau orang kampung 

 

Rabut telah cecah-cecah bahu 

Maka dibilang-bilang hari 

Maka dihitung-hitung bulan 

Telah sabilang sahitungan 

Telah sanasib seperitungan 

 

Telah patut dicari calon menantu 

Maka baeryo-iyo mande jo bapak 

Sarato kaum jo datuak 



Sarato kaum kaluarga 

Lah dapek mufakat kato saiah 

 

Dicari siriah sacabiak 

Dicari pinang sagatok 

Dicari sadah sapalik 

Dibali gambia sabuah 

Cukuik jo santo timbakaunyo 

 

Talatak ateh carano 

Corano timago Bagindo Ali 

Perak bakarang malingkari 

Batutuik suto baturap 

 

Kini lah tibo dimuko datuak 

Satantang niak mukasuik siriah 

Sarato nan ampek kawan sarangkek 

Niniak datuak nan cadiak tahu pandai 

Tahu dikilek kato sampai 

datuak dek lai baburuang mau 

Ambo basangka mundam sati 

 

Ingin hati nak mambao 

Kaparintang-rintang hati 

Kapamenan patang pagi 

Kan jadi mato banih 

Sakian sambah kahadapan datuak 

Kato mintak dibumisi 

 

Sungguahpun datuak surang sajo nan taimbau 

Sarato kaum kaluarga 

Lah dapek mufakat kato saiah 

 

Dicari siriah sacabiak 

Dicari pinang sagatok 

Dicari sadah sapalik 

Dibali gambiua sabuah 

Cukuik jo santo timbakaunyo 

 

Talatak ateh carano 

Corano timago Bagindo Ali 

Perak bakarang malingkari 

Batutuik suto baturap 

 

Kini lah tibo dimuko datuak 

Satantang niak mukasuik siriah 

Sarato nan ampek kawan sarangkek 

Niniak datuak nan cadiak tahu pandai 

Tahu dikilek kato sampai 

datuak dek lai baburuang mau 

Ambo basangka mundam sati 

 

Ingin hati nak mambao 

Kaparintang-rintang hati 

Kapamenan patang pagi 

Kan jadi mato banih 

 

Adopun sambah nan kadilakukan 

Kahadapan datuak  

Dek tumbuah sarupo iko kini 



Diawa kato nan sapatah 

Taga dek imbau nan sakali 

Dalam tajelo dinan rapek 

Sambah tatabuah dinan rami 

Sado nan adok adang di tangah rumah 

Nan ditatiang lantai 

Nan disungkuik atok 

Dalam sambah ambo juo 

Adopun sambah jotitah 

Nan kadisampaikan kapado datuak 

Lah pacah talang baturak 

Rang ambiak ka junjuangan baniah 

Malang tak dapek kito tulak 

Mujua tak dapek kito raiah 

Ladiang pandak parambah paku 

Lalito kajunjuang baniah 

Kandak sadang kabalaku 

Pintak sadang klabuliah 

Dek mulia janji nan kapatang 

Dek ikorah buek kito 

Janji dipadu pandang diukua 

Lah bulek kato jo mupakaik 

Dihari nan sahari kini 

Lah sampai raso katikonyo 

Japuik dek kamio nan tabao 

Antakan dek datuak katampaiknyo 

Niak nak banamo sampai 

Kaua nan kanamo lapeh 

Sambah sapian pado datuak 

Kato mintak dibunisi 

Manyampaikan niat jo mukasuik 

Nak batamu -amu muko 

Manyampaikan kato nan sabuah 

Rundiangan bisiak kadangaran 

Imbau nan alah kalampauan 

Rundianglah sudah kabek arek 

Dek mulia jandi dikarang 

 

Kami antakan siriah sakapua 

Kahadapan niniak dengan datuak 

 

Sarato ibu dengan bapo 

Talatak dalam carano 

Carano timbago Gagindo Ali 

Nan hiduik sipatan kato 

Nak manjapuik anak minantu 

Kan kami baok ka kampuang 

Etan ka ateh rumah tanggo 

Izin jo rela dari datuak 

Pintak jo pinto dari kami 

Anta sampaikan dek datuak 

Sambah sakian pado datuak.  

 



Datuak surang nan tahimbau 

Sarapek-rapeknyo niniak datuak 

Jo ibu bapo,  

Sarato ipar dengan besan 

Cukuik jo andan pasumandan 

Dalam tuntutan ambo juo 

Adopun sambah nan kadilakukan 

Kahadapan datuak 

Dek tumbuah sarupo iko kini 

Manyampaikan niak jo mukasuik 

Nak batamu-tamu muko 

Manyampaikan kato nan sabuah 

Runding bisiak kadangaran 

Imbau nan alah kalampauan 

Rundiang lah sudah baiket arek 

Dekmulia janji dikarang 

Kami antakan siriah sakapua 

Kahadapan niniak dengan datuak 

Sarato ibu dengan bapo 

Talatak dalam carano 

Carano timbago bagindo ali 

Nan uduik sipatan kato 

Nak manjapuik anak minantu 

Kan kami bao kakampuang 

Etan kaateh rumah tanggo 

Izin jo rela dari datuak 

Pintak jo pinto dari kami 

Japuik tabaolah dek kami 

Anta sampaikan dek datuak 

Sambah sakian pado datuak.                     
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LAMPIRAN   

 

 

GLOSARI 

 

 

 

adat (adaik) Norma-norma budaya berupa nilai-nilai yang sudah menjadi 

kebiasaan dan menjadi aturan yang ditaati oleh masyarakat 

pengamalnya.  

 

Adat babuhua sentak Adat yang boleh berubah asal melalui mesyuarat adat, 

perubahan ini boleh berlaku apabila adat tersebut dianggap 

sudah tidak sesuai lagi dengan tuntuntan persekitaran atau 

keadaan. 

 

Adat babuhua sentak  Adat yang boleh dirubah, perubahan dilakukan mengikut 

ketentuan-ketentuan adat. dan tidak boleh dirubah sesuka hati, 

harus melalui suatu mesyuarat adat yang diikuti oleh pimpinan 

adat dalam nagari atau luhak. 

 

 

Adat istiadat Berbagai kelaziman yang terdapat di suatu nagari atau luhak 

atau suatu kawasan yang mungkin saja tidak terdapat pada 

nagari, luhak atau kawasan lain 

 

Adat nan diadatkan Peraturan setempat yang diambil berdasarkan hasil 

musyawarah masyarakat setempat (nagari atau luhak) untuk 

kepentingan mereka dan tidak berlaku pada masyarakat nagari 

atau luhak yang lain. 

 

Adat nan sabana adat Aturan pokok yang menjadi dasar falsafah kehidupan 

masyarakat Minangkabau yang tidak boleh dirubah yang 

berlaku secara turun temurun. 

 

Adat nan taradat Kebiasan yang dianggab baik dari hasil meniru, sehingga 

menjadi suatu tradisi. 



 

 

Alam takambang Jadi guru Alam takambang  falsafah masyarakat Minangkabau yang 

berazaskan alam, mereka belajar dan berguru  pada alam, 

dikatakan alam terkembang jadi guru. 

 

  

Alua jo patuik  Nilai-nilai yang merupakan norma dalam kehidupan masyarakat 

Minangkabau yang menjadi tolak ukur dalam   kehidupan sosial 

dan  dasar hukum.  

 

 

Anak Daro Panggilan kepada penganten perempuan di 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. 

 

Antaran Bawaan berupa makanan dan benda lainnya yang dihantarkan 

pada keluarga penganten lelaki atau perempuan, sebagai 

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah fihak sesuai 

dengan perjanjian atau sesuai dengan adat istiadat. 

 

Baalam laweh, Sebutan kepada seseorang yang sabar, seorang pimpinan di 

rumah tangga maupun dalam  adat diharapkan orang yang 

beralam luas dan tidak sempit pemikiran dalam menghadapi 

berbagai permasalahan. 

 

Baambauan     Berdatangan tanpa ada yang menghimbau, biasanya bila terjadi 

malapetaka, kemalangan atau musibah, masyarakat akan 

berdatangan ke rumah yang mengalami musibah tanpa 

dihimbau. 

 



Bada mudiak Ikan kecil mudik menyongsong air jenih nama  desai motif 

Minangkabau  yang melambangkan kehidupan yang satu arah 

dan satu tujuan dalam mencapai tujuan bersama. 

 

Baimbauan Mengundang kerabat dan masyarakat kampung untuk 

menghadiri kenduri atau upacara adat. Memanggil orang untuk 

menghadiri upacara adat dengan membawa  sirih pinang 

sebagai lambang pembuka kata tanda kedatangan beradat. 

 

Baju guntiang Aceh Baju desain pakaian ala Aceh, baju gunting aceh merupakan 

desain pakaian lelaki yang dipakai dalam upacara-upacara adat. 

 

Baju guntiang Cino Baju dengan  desain pakaian ala Cina, baju gunting cina juga 

dipakai oleh lelaki Minangkabau dalam upacara adat. 

 

Bajumbai alai Jambul yang terdapat di hujung tali pinggang atau ujung 

selendang yang berfungsi untuk menambah keindahan tali 

pinggang atau selendang. 

 

Balapak Tenunan songket yang padat dengan benang emas yang hampir 

seluruh permukaannya dipenuhi benang emas, songket ini 

biasanya dipakai pada upacara-upacara adat. 

 

Bakayu Mempersiapkan kayu api atau kayu bakar untuk memasak 

makanan kenduri dalam upacara adat. Bakayu biasanya 

dilakukan secara bergotong royang oleh ipar besan dan semua 

kerabat. 

 

Bako Saudara dan keluarga dari pihak ayah, hubungan seseorang 

dengan bakonya adalah hubungan antara bako dengan anak 

pisang. 

 

Carano Tempat sirih yang terbuat dari tembaga atau kuningan yang 

dipakai dalam upacara-upacara adat. 

 



Cupak Takaran beras yang terbuat dari bambu. Di dalam adat cupak 

maksudnya adalah norma-norma adat yang menjadi ukuran 

dalam melakukan berbagai perbuatan. 

 

Cawek Ikat pinggang. Dalam upacara adat biasanya cawek dibuat dari 

bahan songket atau cindai. 

 

Danbodi Kikik, kain empat persegi yang terdapat di bawah ketiak pada 

baju kurung 

 

Datuak Penghulu atau pimpinan adat, yang memimpin anak 

kemenakannya dalam satu paying adat (suku). 

 

Gala Nama tambahan sesuadah nama pemberian orang tua juga nam 

yang diberikan secara adat, ketika seseorang lelaki memasuki 

perkawinan. Gala juga diberikan ketika seseorang diangkat 

menjadi penghulu. 

 

Ipa bisan   Ipar dan besan, hubungan persaudaraan atau kekerabatan yang 

terjadi kerana perkawinan.  

 

Kemenakan Anak-anak yang lahir dari saudara perempuan. Kemenakan 

adalah pewaris harta pusaka dan keturun. Seorang lelaki di 

Minangkabau bertanggung jawab terhadap anak 

kemenakannya. 

 

Kain balapak Tenunan songket yang pemakaian benang emasnya padat dan 

hampir menutupi seluruh permukaan kaian. 

 

Kain batabua Tenunan songket dengan motif tabur/serak. 

 

Kain Jambi Kain batik dengan motif kaligrafi. Batik jambi biasanya dipakai 

sebagai saluak atau tutuk kepala penghulu, yang dipakai dalam 

upacara-upacara adat. 

 



Kaum Anggota di bawah satu payung adat atau suku menurut garis 

keturunan ibu.  

 

Luhak nan tigo Wilayah asal-usul masyarakat Minangkabau, iaitu luhak Agam, 

luhak Tanah Datar dan luhak Lima Puluh Kota. 

 

Luk  keluk atau lekuk keris, yang juga menjadi ciri dari pada jenis keris 

dan pemiliknya. Keris penghulu Minangkabau mempunyai luk 

tiga (lekuk tiga). 

 

Mahar Maskawin yang harus diberikan oleh seorang lelaki terhadap 

perempuan sebagai syarat syahnya suatu perkawinan dalam 

agama Islam. 

 

Mamak  Saudara lelaki dari ibu dan semua saudara-saudara yang lelaki 

ibu yang satu kaum dan yang sepasukuan mengikut masyarakat 

matrilineal Minangkabau. 

  

Marapulai Panggilan kepada penganten lelaki 

 

Manjalang Berkunjung. Penganten perempuan biasanya dalam upacara 

perkawinan berkunjung ke rumah mertua atau kerabat lainnya 

dalam upacara adat. 

 

Ninik mamak Piminan adat. Penghulu dikatakan ninik mamak karena ia 

pimpinan dalam suku atau kaumnya. 

 

Pepatah-petitih  Sastera masyarakat Minangkabau mengandung metafora yang 

banyak dipakai pada upacara pasambahan adat. 

 

Raso jo pareso Suatu norma adat yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau 

berdasarkan kepatutan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. 

 



Sahino Sikap atau memiliki rasa yang sama kerana merasa bersaudara. 

Orang yang satu kaum dikatakan sehina semalu, apabila salah 

seorang anggota kaum membuat satu kesalahan maka anggota 

kaum lainnya ikut menanggung akibatnya.  

 

Saluak batimbo  Batimbo asal katanya timbo yaitu suatu wadah untuk mengambil 

air, Batimbo juga mempunyai bererti  sama bertimbal balik. 

Saluaki batimbo diartikan bentuk saluak yang sama kiri dan 

kanan. 

 

 

Sangsata kala Nama kain tenunan pusaka dalam kisah tambo, kain yang 

ditenun dari benang emas. Kain yang ditenun dengan benang 

emas adalah tenunan songket yang sampai sekarang merupakan 

kain tenunan adapt 

 

Sumando atau semenda Suami dari saudara perempuan atau kemanakan perempuan. 

Hubungan saudara lelaki dari istri dinamakan hubungan semenda 

dengan mak rumah (mamak rumah). 

 

Suku  Organisasi kemasyarakatan yang  berasal dari satu kaum atau 

satu keturunan, yang terdiri dari beberapa keluarga yang 

dipimpin oleh penghulu. Di dalam suku mungkin sahaja ada 

orang yang tidak berasal dari satu keturunan tetapi 

menggabungkan diri dengan suku yang bersangkutan melalui 

persetujuan penghulu dan kaum dan  iapun berhak menyandang 

nama suku bersangkutan. 

 

Tali tigo sapilin Tiga unsur kepimpinan di dalam masyarakat Minangkabau, iaitu 

ninik mamak (kumpulan para penghulu),  ulama ( tokoh-tokoh 

agama) dan cerdik pandai (kaum intelektual atau akademisi). 

Ketiga tiga unsur pimpinan ini dinamakan tali tigo sapilin, tungku 

tigo sajarangan. 

 

Tingkulauk Tutup kepala perempuan. Di Minangkabau ada yang namanya 

tingkuluak tanduak yaitu tutuk kepala perempuan yang 

bentuknya bertantuk. 

 

Sumandan Pengiring penganten dalam upacara perkawinan. 



 

Urang sumando Suami dari saudara-saudara perempuan di dalam suatu 

keluaraga, kaum atau suku. Hubungan antara saudara lelaki di 

dalam kaum dengan sumandonya  dinamakan  hubungan 

sumando dengan mamak rumah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


