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PRAKATA 

 

Hubungan jaringan dan kerjasama pihak Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM 

dengan pihak Lembaga Kerapatan Adat 50 Koto Sumatera Barat, Indonesia telah bermula sejak 

penganjuran Wacana ATMA yang bertajuk Persamaan Identiti Antara 50 Koto dan Negeri 

Sembilan: Sejarah, Budaya dan Warisan anjuran oleh Institut Alam dan Tamadun Melayu 

(ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia dengan kerjasama Lembaga Kerapatan Adat 50 

Koto Sumatera Barat bertarikh 3 Oktober 2019 Bertempat di Bilik Senat, Bangunan Canselori, 

Universiti Kebangsaan Malaysia.  

 

Sehubungan itu, cadangan seminar ini diadakan adalah bertujuan untuk meneruskan 

lagi kesepakatan yang telah terjalin sejak resolusi yang telah dipersetujui bertarikh 3 Oktober 

2019. Jalinan itu berterusan apabila pihak Universiti Imam Bonjol dan Lembaga Kerapatan 

Adat Kabupaten 50 Koto sentiasa bermuzakarah di alam maya dengan Profesor Madya Dato 

Paduka Dr Mohd Rosli Saludin dari Institut Alam dan Tamadun Melayu, UKM. Buat masa ini 

telah wujud kajian lapangan dengan bantuan Lembaga Kerapatan Adat Kabupaten 50 Koto 

yang bertajuk Seni Berbahasa Dalam Teromba.  Profesor Yuslizal dari Universiti Imam Bonjol 

dan Profesor Madya Dato’ Paduka Dr telah dijemput oleh Universiti Melaka dalam Wacana 

secara maya tentang Raja-Raja Melayu. Profesor Dr Suriyadi dari Leiden dan Profesor Madya 

Dato’ Paduka Dr Mohd Rosli Saludin juga telah berwacana secara maya tentang Pengaruh 

Minangkabau Melalui Manjuskrip dan Juga Lapangan. 

 

Justeru, Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia 

merancang akan Seminar Antarabangsa Kebudayaan Adat Minangkabau dengan tema 

Kekeluargaan dan Cabaran Dari Sudut Budaya. Seminar ini akan mengumpulkan para 

penyelidik kebudayaan Melayu dan seterusnya melestarikan aktiviti penyelidikan peradabana 

Melayu walaupun di dalam kekangan pandemik Covid-19. Oleh itu, dengan kerjasama rakan 

strategik dari Indonesia akan menyemarakkan lagi jaringan dan pembudayaan penyelidikan 

kebudayaan Melayu secara langsung dan tidak langsung.  

 

 

Mohd Rosli Saludin 

Ketua Editor 

 

Jun 2021 
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PENDOKUMENTASIAN ADAT PEPATIH DALAM PORTAL 

MALAYCIVILIZATION.COM DAN SUMBANGAN KEPADA 50 KOTO DAN 

NEGERI SEMBILAN SEBAGAI BANDAR KEMBAR 

 

 

SUPYAN HUSSIN & AMAR 

 

 

PENGENALAN 

 

Salah satu tiang utama dalam era Revolusi Industri 4.0 ialah Data Raya (Big Data) atau 

Data Sains. Kalau satu masa dulu, istilah pangkalan data lebih popular digunakan dalam 

era Teknologi Maklumat, kini Data Raya yang menggabungkan pelbagai pangkalan data 

yang berinteraksi antara satu sama lain adalah diutamakan. Bagi bidang Pengajian Alam 

Melayu, pembangunan Data Raya mengenainya telah dimulakan inisiatif perbincamgan 

mengenainya sejak 1999 di Institiut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan 

Malaysia (UKM). Satu kertas kerja konsep mengenainya telah dibentangkan di satu 

seminar di UKM Bangi dan disusuli dengan satu lagi pembentangan lanjutan di 

persidangan antarabangsa di Australia National University, Canberra, Australia pada 

tahun 2002 (1). Pembangunannya telah bermula pada tahun 2000 dan diberikan akses 

kepada penyelidik, pelajar, sarjana dan orang awam melalui Portal Pengajian Alam 

Melayu di domain malaycivilization.com (2002-2009), kemudian domainnya bertukar 

lokasi ke domain malaycivilization.ukm.my (2010-2017), dan kini diletakkan di domain 

Portal malaycivilization.com.my (mulai Julai 2017 – kini).   

 

 
 

Apa jua Data Raya yang dibangunkan, IBM sebuah badan korporat tersohor 

menekankan pentingnya sesuatu Data Raya itu mempunyai himpunan data yang 

memenuhi 4Vs: Volume (jumlah kepadatan dan skala data), velocity (akses dan kelajuan), 

variety (kepelbagaian format data dan struktur), veracity (kesahihah data), dan 4Vs ini 

perlu menjadi teras kepada pembangunan Data Raya (2).  Di dalam data raya di portal 

Malaycivilization, hingga kini terdapat 16 pangkalan data yang telah dibangunkan 

bertujuan untuk menjadi rujukan pengajian dan penyelidikan dalam bidang Alam 

Melayu. Kandungan data raya ini padat, mudah diakses, terdapat kepelbagaian bentuk 

data seperti teks, grafik, foto, audio, dan video dan kandungannya ditapis dan dipastikan 

kesahihannya. Semua pangkalan data ini dihimpunkan dalam sistem pendokumentasian 
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digital di mana setiap satu pangkalan data boleh berinteraksi dan bertautan antara satu 

sama lain. 

 

Terdapat 16 pangkalan data kecil dan khusus yang dihimpunkan sejak 2000 hingga hari 

ini. Pangkalan data tersebut ialah: 

 

1. PADAT: Pangkalan Data Alam dan Tamadin Melayu. PADAT memiliki 

53,442 entri bahan daripada makalah jurnal, bab dalam buku, kertas kerja, tesis, 

laporan dan dokumen lain yang ada kaitan dengan Pengajian Alam Melayu. 

Projek PADAT telah bermula pada tahun 2000 dengan geran IRPA. Setiap entri 

makalah mempunyai maklumat bibliografinya yang lengkap (nama pengarang, 

tajuk, sumber, tarikh dan halaman dan juga number aksesion). Disebabkan 

halangan hak cipta, kurang daripada 1% koleksi ini sudah didigitasikan dengan 

imejnya boleh ditatap dengan segera. Namun, semua bahan yang ditunjukkan ada 

salinan fotonya disimpan di Koleksi PADAT di Perpustakaan Institut Alam dan 

Tamadun Melayu (PATMA).  Bilangan makalah akan terus meningkat dari masa 

ke semasa. 

 

2. Koleksi Khas N.A. Halim.  Koleksi asal ini disimpan di Perpustakaan Institut 

Alam dan Tamadun Melayu (PATMA). Dengan bantuan geran luar iaitu DAGS 

(Demonstrator Application Grant Scheme), Kementerian Sains, Teknologi dan 

Persekitaran (MOSTE), ATMA telah mula mendigitasikan kesemua 395 daftar 

kata, 1839 buku dan gambar dan 4 video dalam koleksi ini sejak 2002.   

 

3. Koleksi Peribahasa Melayu. Pembangunan pangkalan data Peribahasa Melayu 

ini pada tahun 2003. Istilah peribahasa dalam pangkalan ini adalah istilah generik 

untuk meliputi peribahasa per se, simpulan bahasa, bidalan, pepatah, perbilangan 

dan perumpamaan yang dipetik daripada 10 buah kamus peribahasa yang sudah 

diterbitkan. Sebanyak 20,304 entri yang dipaparkan sudah diberi kepada 

peribahasa, maksud dan perlambangan.   

 

4. Pantun Baba Cina Peranakan. Koleksi ini adalah perlambangan yang 

menunjukkan kesetiakawanan antara orang Melayu dengan keturunan Cina, 

terutamanya baba nyonya di Negeri-negeri Selat iaitu Melaka, Pulau Pinang dan 

Singapura. Istilah pantun dalam pangkalan data ini adalah juga istilah generik, 

kerana kepada baba, pantun bukan sekadar pantun, tetapi juga meliputi syair, 

gurindam, seloka, malahan dondang sayang. Sebanyak 586 entri yang 

dimasukkan ke dalam pangkalan data ini adalah dipetik daripada buku dan akhbar 

yang diterbitkan baba di Melaka, Pulau Pinang dan Singapura dari 1889 hingga 

1940an.  

 

5. Kamus sukukata akhir Bahasa Melayu. Ia merupakan satu bentuk pangkalan 

data yang istimewa kerana dapat membantu pengguna mencari bunyi dan suku 

kata akhir yang diperlukan untuk mengarang puisi dan congan kata yang 

mengutamakan persejakan bunyi hujungnya.  Sehubungan itu, 
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sebanyak 14,000 entri akar kata bahasa Melayu standard sudah dimasukkan 

boleh dimanfaatkan untuk mencari bunyi dan suku kata akhir yang dikehendaki 

semasa mengarang pantun, syair, seloka, gurindam, malahan cogan kata untuk 

pertandingan 

 

6. Koleksi Khas Temas Effendy. Tenas Effendy, seorang pakar budaya Melayu 

yang cemerlang, telah memainkan peranan penting dalam mengumpul, 

dokumentasi, dan menganalisis ungkapan dan pantun dari seluruh Riau, 

Indonesia. Setakat ini, beliau telah menerbitkan kira-kira 100 buah buku dan 

membentang lebih daripada 100 kertas kerja di pelbagai seminar berkaitan 

kepelbagaian aspek budaya Melayu. Sebahagian daripada bahan-bahan yang 

telah digunakan dalam membangunkan pangkalan data ini adalah atas permintaan 

beliau pada tahun 2006. Pangkalan data multi-media dan teks penuh ini adalah 

terdiri daripada beberapa koleksi beliau termasuklah kata adat, ungkapan, pantun, 

buku, di samping beberapa buah buku yang diterbitkan oleh beliau, rakaman 

radio dan televisyen serta kertas seminar adalah dari sumber yang diberikan. 

Tidak kurang pentingnya adalah kemasukan dua manuskrip tulisan tangan beliau 

mengenai kata adat. 

 

7. Koleksi Khas Yang Quee Yee. Pangkalan data teks penuh ini 

mempunyai 597 entri buku berbahasa Melayu daripada koleksi Yang Quee Yee, 

seorang penyusun kamus Melayu yang prolifik. Pembangunan pangkalan data ini 

dilakukan dengan kerjasamana padu daripada encik Yang yang juga menolong 

mendapatkan bantuan kewangan daripada Yayasan Lee Rubber dengan adik 

kandungnnya membuat kerja pendigitasian di rumahnya di Singapura. Antara 

keistimewaan koleksi ini yang dibahagikan kepada buku, makalah, bahasa, 

sastera, sejarah dan lain-lain itu adalah buku kartun dan komik yang mempunyai 

sari kata dalam bahasa Melayu sebahagian daripada karya sastera peranakan baba 

yang diterbitkan di bawah siri Chrita Dahulu Kala. Selain itu, terdapat juga 

koleksi lengkap majalah Mimbar Universiti yang juga diselenggarakan oleh 

encik Yang semasa menuntut di Universiti Nanyang (Nantah), selain koleksi 

keratan akhbar berbahasa Melayu (Rumi dan Jawi) tentang perjuangan 

penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia. 

 

8. Pantun 1 Juta. Pangkalan data pantun ini adalah pangkalan data yang keempat 

dibangunkan selepas pangkalan data peribahasa dan pangkalan data pantun baba 

selepas 2006. Pangkalan data ini dibangunkan atas pertimbangan kekayaan 

isinya, keindahan bahasanya dan juga kepopularan penyebarannya.  Sebahagian 

besar daripada 47,818 entri pantun dalam pangkalan data ini dipetik daripada 

buku dan majalah dengan hanya sebilangan kecilnya dipetik daripada rakaman 

kami di kerja lapangan di Malaysia dan Indonesia. Kebanyakan pantun dalam 

pangkalan data ini adalah pantun empat kerat, namun terdapat juga pantun dua 

kerat, enam kerat, lapan kerat dan lain-lain, selain pantun berkait. Nilai pangkalan 

data ini terletak juga pada kebolehan komputer menyenaraikan semua pantun 



 

4 / Supyan Hussin & Datuk Paduka Amar 

Prosiding Seminar Antarabangsa Kebudayaan Adat Minangkabau Negeri Kembar 50 Koto & Negeri Sembilan 

yang mepunyai kata kunci yang ingin dicari. Dengan adanya pangkalan data ini, 

pengguna boleh mencari pantun yang berkaitan dengan “nikah kahwin”, “bunga”, 

‘Cina”, “Melayu”, “Jawa” dan lain-lain dengan mudah dan cepat. Setiap entri 

juga ditunjukkan sumbernya. 

 

9. Seni Ukir Tradisional Melayu. Projek Penyelidikan Penerokaan dan 

Pemeliharaan Sumber Seni Ukir Kayu Melayu Tradisional adalah sebuah projek 

penyelidikan yang bermula pada tahun 2008. Projek ini mengkaji isu-isu 

berkaitan pendokumentasian, pemeliharaan dan kemudahan akses kepada koleksi 

khas seni ukir kayu Melayu.  Koleksi ini adalah milik Allahyarham Nik 

Rashiddin bin Nik Hussein, seorang pengukir tersohor yang berasal dari 

Kelantan, kini diurus oleh ahli keluarganya di Kandis, Bachok dan di Kota Bahru, 

Kelantan. Pangkalan data ini diwujudkan untuk memulihara koleksi seni ukir 

kayu milik Allahyarham Nik Rashiddin Nik Hussein dalam bentuk digital sejak 

2010. Portal ini diharap dapat memberi sumbangan besar kepada penyelidik 

dalam mendapatkan ilmu serta maklumat berkaitan seni ukir kayu Melayu. 

 

10. Tokoh Pemikir Alam Melayu. Projek Karya Agung Pemikir Alam Melayu 

adalah pangkalan data yang dibangunkan pada tahun 2007 mengenai pemikiran 

tokoh-tokoh alam Melayu. Tokoh-tokoh yang dipilih adalah berdasarkan 

kejayaan dan sumbangan yang besar dalam kemajuan negara di Nusantara. 

Antara kriterianya adalah penulis, pemikir dan ahli falsafah Melayu-Islam dan 

ahli sains dan teknologi. Tokoh tersebut adalah yang paling prolifik 

menghasilkan pelbagai penulisan termasuk karya-karya agung seperti penerbitan 

novel, puisi, buku-buku agama, falsafah, sastera, sejarah, sosiologi dan politik 

dan sebagainya. 

 

11. SARI Online. Koleksi makalah yang telah diterbitkan sebelum atas nama Jurnal 

Sari telah dipindahkan dalam bentuk digital dan boleh diakses oleh penggguna 

melalui dalam talian sejak 2006. Satu salinan setiap satu makalah dari Jurnal Sari 

telah dimasukkan dalam PADAT.  

 

12. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (ATMA): Koleksi 

makalah yang bercetak pada asalnya sudah pun dipindahkan sebahagiannya 

secara berperingkat dalam bentuk digital dan boleh diakses oleh penggguna 

melalui dalam talian. Dalam masa yang dekat ini, Jurnal ATMA akan dijadikan 

terbitan atas talian terbuka (Open Journal System). 

 

13. Seni Silat Melayu: Seni Silat Melayu adalah antara identiti penting dalam jati 

diri serta lambang warisan dan budaya alam Melayu. Ia mengandungi warisan 

ketara dan warisan tidak ketara. Warisan ketara ialah artifak senjata yang 

digunakan dalam seni silat, manakala warisan tidak ketara dalam seni silat 

Melayu ialah falsafah, sejarah, dan ilmu pergerakan dalam silat. Selain dari 

senjata, pakaian dalam seni silat termasuk busana serta motif-motif pada busana 

dan senjata juga mempunyai latar maklumat yang amat berharga nilainya. 
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Pangkalan data ini menghimpunkan makalah ilmiah dan makalah umum 

mengenai seni silat dari pelbagai perguruan atau pertubuhan.  

 

14. Etno-sains Perubatan Alam Melayu: Di dalam Alam Melayu, terdapat ilmu 

termasuk petua dalam amalan menjaga kesihatan, mencegah penyakit dan 

merawat penyakit. Ilmu ini adalah kebijaksanaan orang tempatan. Ilmu kearifan 

orang tempatan yang merupakan warisan dari zaman ke zaman yang diamalkan 

oleh nenek moyang orang tempatan jauh dalam komuniti Melayu jauh lebih awal 

sebelum wujudnya klinik dan hospital yag menawarkan sains perubatan atau 

perubatan alopati. Pangkalan data ini mengandungi makalah ilmiah yang 

diterbitkan dan kertas kerja yang dibentangkan dalam seminar, wacana, dan 

bengkel-bengkel perubatan Melayu. Selain dari teks, pangkalan data ini juga 

terdiri dari koleksi rakaman video wacana etno—sains perubatan Alam Melayu 

yang dianjurkan oleh ATMA UKM 

 

15. DR Borneo: DR bermakna data raya. Pangkalan data ini diperkenal pada tahun 

2019 yang melibatkan kerjasama antara ATMA dengan Universiti Malaysia 

Sabah, Universiti Malaysia Sarawak, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, dan 

Perpustakaan Sarawak. Kandungannya terdiri teks, foto dan video yang berkaitan 

dengan Borneo dan akan disalinkan dari PADAT serta dikumpulkan bahan 

makalah hasil dari sumbangan intitusi yang berkepentingan di Borneo.  

 

16. Adat Pepatih: Pembangunan pangkalan data ini adalah atas permintaan kerajaan 

Negeri Sembilan yang juga telah memberi bantuan kewangan kepada ATMA 

pada 2005 bagi melaksanakan pendokumentasian ini. Ini adalah satu-satunya 

pangkalan data multi-media dalam portal ini. Sebahagian bahan itu beradasarkan 

kepada koleksi Norhalim Haji Ibrahim dan yang lain daripada koleksi di 

Perpustakaan Awam Negeri Sembilan dan juga Muzium Negeri Sembilan. 

Pangkalan data ini terdiri daripada: foto: 352; video: 82 rakaman termasuk 

kerjan, majlis pertabalan, ucapan, teromba dan lain-lain; audio: 36 rakaman lagu, 

muzik; peta: 36; senibina: 53; glosari adat perpatih: 2242; Resepi: 238; Rencana: 

3302; Perbilangan: 58; penerbitan lain 22 topik: 5777 (makalah, buku, bab dalam 

buku, tesis, kertas kerja). 
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ADAT PEPATIH: ANTARA NEGERI SEMBILAN DAN 50 KOTO 

 

Adat Pepatih adalah satu bentuk atur tadbir atau governan dalam masyarakat 

Minangkabau. Sejarah Minangkabau sudah lama bertapak di Nusantara dan sebahagian 

Nusantara ini pernah berada di bawah jajah takluk empayar pemerintahan Minangkabau. 

Adat Pepatih bersifat unit dan lokal sebelum hadirnya Islam di Nusantara. Apabila Islam 

dianuti, Adat Pepatih terus kekal diamalkan dalam kerangka yang tidak bercanggah 

dengan Islam. Malah Adat Pepatih amat serasi dengan Islam dan terjelma dalam 

ungkapan: "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, syarak mangato adat 

mamakai". 

 

Rosiswandy Mohd Salleh (3) dari Muzium Adat Jelebu Negeri Sembilan menyatakan: 

 

Adat Perpatih berasaskan kepada ‘matrilineal’ dan dipercayai berasal 

dari adat Bodi-Caniago yang diamalkan di Minangkabau Sumatera. 

Mereka datang membawa bersama adat dan kebudayaan asal mereka dan 

dalam masa yang sama penduduk asal Negeri Sembilan iaitu orang Jakun 

menerima adat dan budaya baharu tersebut. (hal. 1) 

 

Seterusnya beliau menyatakan walaupun Adat Pepatih dibawa bersama dan diamalkan 

dalam masyarakat Minangkabau di Negeri Sembilan, terdapat juga pengubasuaian Adat 

Pepatih dari yang asal kerana keperluan kepada keserasian dengan konteks tempatan di 

Negeri Sembilan.  

 

Dalam satu kajian tentang penggunaan kata sapaan di mana data dikumpulkan di 

Nagari Batuhampar dan Daerah Rembau, Abd Razak Abd Karim dan Reniwati (4) (2015) 

mendapati ada beberapa kata sapaan yang sama dan ada yang berbeza penggunaannya 

dalam majlis separa rasmi. Perbezaan itu adalah dipengaruhi oleh konteks sosial setempat 

di kedua-dua lokasi. Kata sapaan ialah kata-kata yang digunakan untuk menyapa, 

menegur, atau menyebut orang kedua atau orang yang diajak untuk berinteraksi. Dengan 

memahami persamaan dan perbezaan kata sapaan ini, ia dapat mengelakkan salah faham 

antara komuniti apabila mereka berkomunikasi atau berinteraksi.  
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Pendokumentasian Adat Pepatih yang disediakan di dalam Portal Malaycivilization 

adalah bersasaskan bahan yang dikumpulkan dari sumber dalam negara, khususnya dari 

Negeri Sembilan, dan ada sumber dari komuniti yang mengamalkan Adat Pepatih di 

provinsi Sumatera barat amnya. Negeri Sembilan di Malaysia memang sudah ribuan 

tahun diiktiraf sebagai sebuah negeri yang mempunyai hubungan sejarah, kekerabatan, 

dan warisan budaya bertolak dari tanah di seberang. Hingga setakat ini belum ada satu 

kerjasama melalui rangkaian ilmiah antara universiti atau pusat pengajian tinggi di 

Malaysia dan Indonesia untuk menjalin hubungan antara Negeri Sembilan dan 

Kabupaten Lima Puloh Koto 

 

Dengan adanya inisatif oleh Tuan Ahmad Husaini Hamzah, Tuanku Raja Besar dari 

Senawang Negeri Sembilan, yang juga Pengarah Urusan Anstech Sdn Bhd., satu 

perbincangan pada pertengahan 2019 antara beliau dengan ATMA untuk menganjurkan 

satu program awal iaitu Siri Wacana ATMA: Persamaan Identiti Antara 50 Koto & 

Negeri Sembilan: Sejarah, Budaya & Warisan pada 3 Oktober 2019 di Universiti 

Kebangsaan Malaysia. Wacana ini bertujuan untuk mewujudkan hubungan silaturrahim 

dalam kalangan ahli akademik dari UKM dan 50 Kota serta pimpinan 50 Koto. Selain 

itu, wacana ini bertujuan meneliti persamaan identiti antara 50 Koto dan Negeri Sembilan 

dari sudut sejarah, budaya dan warisan. Dalam wacana ini, ATMA seterusnya ingin 

meneliti secara lebih mendalam mengenai peranan Adat Perpatih yang menjadi elemen 

penting dalam urustadbir atau governan di dalam kedua-dua komuniti di Negeri 

Sembilan dan 50 Koto. 

 

 
 
Di dalam wacana ini, tiga ahli panel telah diundang bagi menyampaikan pandangan 

mereka mengenai tajuk yang telah dipilih.  

 

1. Efianto SH, Dato Tumbi, Ketua Perdamaian Adat dan Syarak, LKAAM 

2. Prof Madya Datuk Paduka Dr Mohd Rosli Saludin, Felo Penyelidik Kanan 

ATMA 

3. Dr Yulizar Yunus, Dato Rajo Bagindo, Dekan Fakulti Adab & Hubungan 

Humaniora, Universitas Islam Negeri Iman Bonjol, Padang 
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Daripada wacana ini, boleh rumuskan terdapat beberapa persamaan yang boleh dilihat di 

antara dua kota kembar ini: 

 

1. Sosio-budaya 

2. Adat 

3. Orang besar 9  

4. Luhak atau luak 

5. Undang 

6. Cupak, takaran, piawai 

7. Kata-kata (panduan, nasihat) 

8. Gelaran 

9. Suku-suku, 70% sama  

10. Kepemimpinan  

11. Amalan mesyuwwarah 

 

Tetapi persamaan aspek-aspek ini belum lagi didokumentasikan. Dalam banyak 

persamaan ini terdapat juga variasi dari sudut istilah, ungkapan adat, nama-nama gelaran, 

pepatah petitih, pakaian busana. Variasi ini juga perlu didokumentasi bagi mengelakkan 

salah faham dalam komunikasi dan dalam urusan pentadbiran. Malah tidak dapat 

dinafikan dengan memahami persamaan aspek-aspek dan variasi ini, ia dapat 

meningkatkan literasi dan kualiti pengurusan dan pentadbiran dalam komuniti dua 

negeri. Rakaman video wacana ini boleh diakses di 

https://www.ukm.my/atma/video/siri-wacana-atma-persamaan-identiti-antara-

50-koto-negeri-sembilan-sejarah-budaya-warisan/. 
 

Bermula dari wacana ini, usaha bagi mendokumentasi maklumat-maklumat dari 

50 Koto dirancang agar bahan-bahan ini dapat dimasukkan dalam pangkalan data Adat 

Pepatih di Portal Malaycivilization bagi menjadi bahan rujukan dan penyelidikan 

bersama antara dua negara, Malaysia dan Indonesia. 

 

LANGKAH SETERUSNYA 

 

Bagi merealisasikan usaha pendokumentasian ini, aktiviti di bawah adalah antara yang 

boleh dilaksanakan secara bersama: 

 

1. Pusat Kajian Negeri Sembilan dan Pusat Kajian di 50 Kota  

Pusat kajian ini boleh diwakili oleh universiti sedia ada di kedua bandar kembar. 

Misalnya di Malaysia, ATMA UKM boleh mewakili Negeri Sembilan 

menjalankan aktiviti yang digariskan bersama. Manakala Universitas Islam 

Negeri Iman Bonjol boleh menjadi wakil bagi Pusat Kajian yang dimaksudkan. 

Melalui siri projek penyelidikan bersama, banyak data-data dapat dikumpulkan 

untuk dimasukkan dalam Portal dan kertas-kertas penyelidikan dapat diterbitkan 

dalam bentuk makalah dan buku. Susulan dengan adanya bahan penerbitan, ia 

boleh juga boleh dimasukkan juga ke dalam pangkalan data untuk rujukan.  
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2. Pertukaran ahli akademik antara universitas  

 

Kerjasama antara universiti dalam projek ini perlu dilaksanakan melalui MoU 

dan MoA. Ahli akademik terlatih dengan kemahiran menjalankan penyelidikan, 

mengumpul data, menganalisis data, dan menulis laporan yang kemudiannya 

menjadi bahan penerbitan bersama. Pertukaran ahli akademik dan tokoh budaya 

serta pemimpin dapat terlibat sama dalam program pertukaran sumber manusia 

ini. Program pertukaran ini boleh dilaksanakan bersama program lawatan ke 

tapak warisan dan budaya. 

 

3. Memulihara Manuskrip (tambo, adat, panduan, petua, perubatan) 

 

Manuskrip Melayu dalam tulisan jawi atau rencong masih terlalu banyak di 

Sumatera Barat yang belum dipindahkan kandungannya dalam bahasa baku hari 

ini. Kandungan manuskrip ini adalah khazanah ilmu yang masih tersimpan dan 

belum dimanafaatkan sepenuhnya oleh penduduk di dua kota berkembar. Ilmu 

kearifan tempatan dalam perubatan Melayu, busana Melayu, petua dan amalan 

rutin kehidupan yang sihat, seni bela diri, sejarah silam, adat, makanan, seni bina, 

teknologi marin, pertanian perikanan dan cara hidup orang Melayu dalam 

manuskrip-manuskrip lama ini. 

 

4. Siri seminar dan persidangan tahunan atau dwi-tahunan 

 

Seminar dan persidangan adalah arena bagi ahli akademik, pemimpin 

masyarakat, tokoh budaya, penyelidik, ilmuwan, dan pelajar berkumpul dan 

berkongsi hasil-hasil kajian dan penulisan. Melalui gelanggang ini, banyak idea-

idea baru akan tercetus bagi menambah baik ilmu dan maklumat yang akhirnya 

membantu menambah korpus khazanah warisan untuk didokumentasikan dalam 

portal 

 

5. Siri lawatan antara dua bandar kembar 

 

Pertemuan demi pertemuan antara ahli akademik melalui lawatan-lawatan di 

kedua tempat secara bergilir adalah amat penting. Dengan lawatan ini, para ahli 

dapat menziarahi tapak-tapak warisan, meneliti artifak warisan, dan membaca 

manuskrip lama yang masih tersimpan di kedua bandar kembar. 

 

6. Penerbitan  

 

Penerbitan adalah bahan penting untuk menyimpan khazanah warisan. Ia akan 

menjadi rujukan kekal bagi memulihara dan melestarikan tamadun sesuatu 

bangsa termasuklah warisan dan budaya. Penerbitan ini boleh dibahagikan 

kepada dua: teks dan bukan teks. Penerbitan berbentuk teks ialah kertas kerja, 

makalah dalam prosiding, makalah dalam jurnal, makalah dalam buku, buku, dan 

dokumen lain sepertti kertas kerja, minit mesyuarat, kertas bengkel, dan surat-

surat. Manakala penebitan bukan teks ialah video, audio serta koleksi foto, grafik 
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dan artifak. Bahan-bahan penerbitan ini perlu didokumentasikan dan disimpan 

dalam pangkalan data mudah dirujuk.  

 

7. Siri latihan sumber manusia dan pemindahan teknologi  

 

Siri-siri latihan sumber manusia untuk pihak 50 Kota perlu dilakukan agar ada 

kakitangan yang tahu dan mahir dalam membangunkan pangkalan data ini dan 

seterusnya menguruskannya. Pemindahan teknologi dan kemahiran penguasaan 

teknologi juga perlu dilakukan agar kedua pihak dapat melestarikan kebergunaan 

pangkalan data ini.  

 

8. Publisiti bagi pendidikan awam 

 

Memiliki sesuatu yang baik seperti pangkalan data di dalam portal ini tidak ada 

maknanya jika masyarakat tidak tahu mengenainya, tidak tahu menggunakannya 

dan tidak menghargainya. Oleh itu publisiti mengenainya perlu dilakukan dari ke 

semasa dengan pelbagai jenis pengguna. Orang awam harus dididik akan 

kebaikan dan kelebihan pangkalan data ini. 

 

Ini adalah antara aktiviti yang boleh dilaksanakan bersama. Hasil atau output 

daripada aktiviti ini boleh dilihat dalam penerbitan berbentuk teks kertas kerja, buku, bab 

dalam buku, prosiding, jurnal dan penerbitan audio-video. Kesemua hasil (output) 

kerjasama antara kota kembar ini kemudiannya akan dimasukkan ke dalam pangkalan 

data Adat Pepatih di Portal Malaycivilization. 

 

Bagi melaksanakan langkah-langkah ini, wajarlah MoU (Memorandum of 

Understanding) dan MoA (Memorandum of Agreement) ditandatangani oleh kedua pihak 

dan usaha ini pasti melibatkan implikasi dana atau kewangan bagi membiaya usaha ini. 

Kerjasama ini tidak akan berjaya jika pihak pemerintah, pihak korporat, dan badan-badan 

bukan kerajaan tidak terlibat langsung dalam usaha ini. Pangkalan data ini harus dirasai 

kehadirannya dan manfaatnya dalam kedua kota kembar ini khususnya dan Nusantara 

amnya. 

 

KESIMPULAN 

 

Dokumentasi adalah bukti kehadiran sesuatu tamadun, kewujudan sesuatu bangsa, dan 

kehebatan sesuatu peradaban. Tanpa dokumentasi, kita akan hadapi pelbagai masalah 

dan konflik dalam kehidupan kita. Pengurusan dan pentadbiran masyarakat serta adat 

dan warisan serta budaya perlu kepada bahan rujukan. Pendidikan ke atas bangsa juga 

perlu kepada pangkalan data yang terusun rapi dan mudah diakses. Bencana alam seperti 

tsunami, letusan gunung berapi, dan gempa bumi boleh memusnahkan bahan-bahan 

fizikal atau warisan ketara yang ada di tangan kita, tetapi jika dokumentasi mengenai 

warisan dan budaya ini sudah dipindahkan dalam salinan digital dan disimpan dalam 

storan yang mudah alih, maka kita dapat memulihara khazanah warisan dan tamadun 

bangsa. Pastinya Portal Malaycivilization yang menyimpan dokumentasi tentang Adat 

Pepatih ini menjadi satu asset yang amat berharga kepada Negeri Sembilan dan 

Kabupaten 50 Koto sebagai bandar kembar. 

 



 

 

Supyan Hussin & Datuk Paduka Amar / 11 

Prosiding Seminar Antarabangsa Kebudayaan Adat Minangkabau Negeri Kembar 50 Koto & Negeri Sembilan 

RUJUKAN 

 

Ab. Razak Ab. Karim & Reniwati, 2015. Penggunaan Kata Sapaan Separa Rasmi Di 

Kabupaten 50 Kota Dan Daerah Rembau: Suatu Kajian Perbandingan. Jurnal 

Pengajian Melayu 26: 187-202. 

IBM 2014. Big Data and Analytic Hub, http://www.ibmbigdatahub.com/tag/587  [30 

Oktober 2017] 

Rossiwandy Mohd Salleh (t.t).  Sejarah Pengamalan Adat Perpatih Di Negeri Sembilan.  
http://www.jmm.gov.my/files/Sejarah%20Pengamalan%20Adat%20Perpatih%20

Di%20Negeri%20Sembilan.pdf. [22Jun 2021] 

Supyan Hussin & Ding Choo Ming. 2004. Enhancing and Diversifying ATMA’s 

Databases to Ensure Sustainability. Jurnal Alam dan Tamadun Melayu SARI 22: 

97-127. 

 



Prosiding Seminar Antarabangsa Kebudayaan Adat Minangkabau Negeri Kembar 50 Koto & Negeri Sembilan 

 

 

KABUPATEN 50 KOTA, PELUANG KELUARGA DAN CABARAN BUDAYA 

SEBAGAI BANDAR KEMBAR NEGERI SEMBILAN 

 

 

YULIZAL YUNUS, MASRIAL, ZULFIS, SHEIFUL YAZAN, SAHARMAN 

 

 

Abstrak 

 
Kabupaten Lima Puluh Kota baik dalam perspektif keluarga kerabat Minangkabau dan adat budaya 

serta pemerintah, berpotensi dan menarik menjadi bandar kembar Negeri Sembilan. Sosio-kultural 

dan sosio-historisnya, menggambarkan bangsa yang tidak saja piawai dalam diplomasi budaya 

sejak dulu, juga didukung hubung kait keluarga kerabat dekat dan punya tautan erat dalam asal usul. 

Senantiasa menjaga kekuatan struktur adatnya. Kaya dengan warisan budaya dunia, tak pernah 

berhenti mempertahankan lini persamaan identiti pada struktur adat nagari dan suku. Abstrak ini 

dikemas dari simpul kecil dari penelitian pendahuluan ini dengan metode kualitatif deskriptif 

dengan teknik wawancara diperkuat referensi. Topik “Lima Puluh Kota, Peluang Keluarga dan 

Cabaran Budaya sebagai Bandar kembar Negeri Sembilan”. Maknanya 50 Kota senantiasa 

mempertahankan citranya memberi kontribusi dalam memperkuat diplomasi Indonesia – Malaysia 

baik dalam bidang budaya maupun politik dan ekonomi. Bukan tidak ada tantangan budaya, namun 

secara terus menerus tantangan dapat diubah menjadi peluang secara bersama-sama dan 

bekerjasama, sebuah fenomenal jalan terbentang menjadi bandar kembar Negeri Sembilan. 

 

Kata kunci: Lima Puluh Kota, Adat Budaya, Minangkabau, Negeri Sembilan 
 

PENGENALAN 

 

Lima Puluh Kota (50 Kota) dalam perspektif pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI), adalah salah satu kabupaten dari 416 kabupaten di Indonesia, dan 

salah satu kabupaten dari 19 kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Barat. Dalam kultur 

Minangkabau, 50 Kota merupakan salah satu luak yang fungsinya sebagai wilayah inti, 

disebut “luak nan bungsu”. Luak mempunyai rantau. Wilayah Luak dan rantaunya dalam 

perspektif kekerabatan matrilineal Minangkabau merupakan pusako dari Kelarasan Koto 

Piliang (Tambo 1875, lihat juga Azwar et al. 2018 & 2019) di Minangkabau. Maknanya 

luak dan rantau tidak terpisah. Sama halnya Minangkabau tidak terpisah dengan Negeri 

Sembilan sebagai kerabat “sapiah balahan” dan atau kerabat “kuduang karatan”.  

 

Rantau dalam perspektif kekerabatan, tidak sama dengan rantau dalam makna 

orang sekarang. Rantau dalam makna sekarang berkaitan dengan petata (pepatah): 

 

Karakatau madang di hulu 

Berbuah berbunga belum 

Merantau bujang dahulu 

Di rumah berguna belum 

 

Makna pepatah ini, rantau dalam pemahaman sekarang itu dekat dengan 

pemahaman diaspora (yang intinya terpaksa meninggalkan kampung untuk menjalani 

kehidupan) dengan alasan untuk mencari guna. Guna itu di antara maknanya menjalani 

kehidupan, meninggalkan kampung mencari kekayaan ekonomi dan kekayaan spiritual 

seperti mencari ilmu, kebesaran, kedudukan dan kharisma lainnya, kerana di rumah atau 

di kampung belum berguna. Mochtar (1974) menyebut merantau sebagai rite de passage 

yang dimaknai sebagai ritus yang mesti dialami dalam kehidupan anak laki-laki 

Minangkabau menuju dewasa, yang filosofinya tetap mencari guna, kerana anak lelaki 

di kampung belum dapat memberi guna. 
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Sedangkan rantau dalam perpektif kekerabatan, tidak pula sama dengan definisi 

sejarah kolonial disebut sebagai “koloni” yang perspektifnya ekspansi perluasan wilayah. 

Justru Minangkabau baik dari perspektif nagari berpenghulu maupun perspektif kerajaan 

Minangkabau tidak menganut teori ekspansionisme. Intinya rantau itu perluasan keluarga 

dengan mencari wilayah baru belum berpenghuni. Mereka pindah beberapa suku ke 

tempat atau kawasan “cancang latiah” (dibuka) baru. Di wilayah baru itu mereka 

membersihkan lahan kering dan meneroka persawahan baru dan membentuk wilayah, 

yang secara proses dimulai dari wilayah taratak, dusun dan kampung suku, kemudian 

sudah ada 4 suku mereka membentuk nagari.  

 

Setelah tumbuh dan berkembang kerabat di rantau/ wilayah baru tadi akhirnya 

menjadi nagari. Mereka melestarikan alamnya. Mengetahui sifat dan gejala alam wilayah 

tempat tinggal barunya. Seperti diingatkan norm: lawik sati rantau bertuah. Kearifan 

terhadap alam barunya, membentangkan jalan bagi mereka mendirikan kerajaan baru, 

disebut kerajaan kerabat (mungkin sapiah balahan atau kapak radai, dan mungkin 

kuduang karatan atau timbang pacahan). Penobatan rajanya mereka kembali ke induak, 

iaitu ke induk asal usul mereka yakni di Kerajaan Minangkabau Darulqarar di 

Pagaruyung. Fenomena ini sesuai dengan filosofi merantau kerabat ini, pergi untuk 

kembali dan senantiasa menghormati induak dan/ atau adat. Sebab adat itu dibawa ke 

nagari barunya yang di sana mereka mendirikan kerarajaan. Raja mereka naik nobat di 

kampong asal, sesuai norm merantaunya: gagak terbang dengan hitamnya.  

 

Rantau 50 Kota dimaksudkan adalah bagian keluarga 50 Kota dalam perspektif 

kekerabatan materilineal Minangkabau yang duduk (tinggal) di wilayah baru disebut 

rantau tadi, baik dalam satu negara Indonesia maupun luar negara. Terdapat 4 kluster 

kerabat keluarga materilineal Minangkabau, yakni (1) Sapiah Balahan, ialah keturunan 

ibu di rantau, (2) Kapak Radai, ialah mekaran keturunan ibu di rantau melimpah ke negeri 

sebelah, (3) Kuduang Karatan, ialah keturunan “mamak” (saudara ibu laki-laki) di rantau, 

dan (4) Timbang Pacahan ialah mekaran keturunan saudara laki-laki ibu melimpah ke 

negeri sebelah. Keempat kluster kerabatan itu adalah family dalam satu suku dan satu 

ranji dari keturunan ibu, dan wilayah pemukiman barunya disebut keluarga rantau. 

Rantau dari perspektif kerabat ini, tidak dimaksudkan sama dengan diaspora dan tidak 

koloni. Dalam hubungan konsep rantau kerabat ini dapat disebut Negeri Sembilan 

sebagai salah satu keluarga kerabat rantau, berpangkal dari Negeri Sembilan menjemput 

raja Yang Di-Pertuan Besar Sri Paduka Raja Tuanku Mahmud Syah ibni l-Marhum 

Sultan Abdul Jalil masyhur Raja Malewar (menjadi raja 1773-1795) dari Kesultanan 

Minangkabau Darulqarar di Pagaruyung (Lihat juga Dharmala NS, 2008:1) atau 

kemudian disebut juga ninik dari susur galur rumpun/ payung Datuk Tumbi di Koto 

Tangah 50 Kota yang dahulu disebut juga Pagaruyung. 

 

Tak dapat dimungkiri bahwa keunikan dan keistimewaan Minangkabau adalah 

terletak pada tradisi merantau perspektif kerabat itu. Tradisi rantau kerabat ini sudah 

berlangsung lama, ratusan tahun bahkan sebelum Islam masuk ke Minangkabau. 

Kemudian tradisi merantau kerabat itu, dikenal kemudian rantau bentuk baru, disebut 

diaspora tadi.  Diaspora Minangkabau itu telah menyebar, tidak hanya di Nusantara tapi 

telah mengglobal sampai ke Mancanegara. Sebaran rantau Minangkabau yang sangat 

luas termasuk di Negeri Sembilan tersebut membuat semangat dan filosofi 
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kosmopolitanisme bagi suku Minangkabau. Semangat itu semakin kokoh dan kuat, 

meskipun ada beberapa kelemahan dan cabaran budaya yang penting dicarikan solusi 

yang matang, merubah cabaran menjadi peluang keluarga kerabat ke arah wujud 

gagasan, khusus untuk 50 Kota menjadi bandar kembar kepada Negeri Sembilan.  

 

Suku Minangkabau 50 Kota yang tinggal di daerah rantau seperti di Negeri 

Sembilan tadi, pada dasarnya tetap memelihara secara baik tradisi dan filosofi ke-

Minangkabauan dan adat Perpatih mereka, meskipun proses adaptasi dalam bentuk 

asimilasi dan akulturasi dengan tradisi serta adat budaya setempat. Hal itu dikeranakan 

suku Minangkabau keistimewaannya cepat beradaptasi dan mengamalkan filosofi 

inklusivisme merantaunya yaitu “Dima Bumi Dipijak, Disinan Langik Dijunjung”. 

Maknanya mereka tidak hendak membuat kampung dalam kampung, meskipun mereka 

tetap dalam pelaksanaan adat di wilayah barunya, ibarat gagak terbang dengan hitamnya 

meninggalkan jejak. 

 

Kerananya kesan jejak adat Datuak Parpatih, Negeri Sembilan tak bisa 

dipisahkan dengan implementasi adat Minangkabau khususnya 50 Kota. Salah satu 

upaya memelihara tradisi dan filosofi merantau kerabatnya tadi, senantiasa diupayakan 

oleh suku Minangkabau adalah dengan tetap mengajarkan kepada anak-kemanakan 

tentang budaya Minangkabau termasuk loghat Minang untuk membahasakan adatnya 

itu. Di samping itu, pada sebagian daerah rantau kerabatnya itu, para kerabat cenderung 

menggunakan nama-nama suku atau nama nama tempat yang sama dengan ranah 

asalnya. Sebab itu pula ada beberapa nama jalan, kampung dan atau suku di Malaysia 

khususnya Negeri Sembilan itu, mereka menggunakan nama-nama suku dan kampung 

dan atau nagari yang ada di Kabupaten 50 Kota, seperti Sarilamak, Tujuah Batur, 

Simalanggang, Batu Balang, Mungka, Batu Hampa serta Payakumbuh.  

 

Secara kategoris dapat dikatakan, bahwa Minangkabau, khususnya 50 Kota Luak 

Nan Bungsu dengan Negeri Sembilan dari fenomena penamaan nomenklatur sama untuk 

nama suku/ kampung dan nagari tadi secara sosio-kultural dan sosio-historis tidak saja 

menunjukkan keterkaitan hubungan asal-usul, bahkan mematri semangat saudara kembar 

yang kuat. Kerananya tidak dapat dimungkiri adanya ketahanan lini kesamaan dan 

keberlanjutan identiti nomenklatur nagari dan suku di Lima Puluh Kota dan Negeri 

Sembilan. Uniknya, Negeri Sembilan sebagai pusako Kelarasan Koto Piliang Datuak 

Ketemangungan yang langgamnya beraja-raja, namun senantiasa kuat menganut adatnya 

dalam Kelarasan Bodi Caniago Datuak Parpatih nan Sabatang. 

 

Pada aspek penting lainnya seiring dengan perkembangan kebudayaan, terdapat 

peluang besar keluarga kerabat. Peluang itu dikesankan dari Triple-T Globalisasi: 

Turisme, Telecommunication dan Transportation.  Dalam prakteknya arus kunjungan 

wisata keluarga di samping domestik dan wismannya semakin deras. Arus itu didukung 

dengan didukung  dibukanya penerbangan langsung Padang – Kuala Lumpur, semangat 

mengalirkan arus deras kunjungan wisata itu. Wilayah keluarga kerabat 50 Kota dan 

Negeri Sembilan berpeluang besar menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) budaya. 

Faktanya, jumlah kunjungan wisatawan timbal balik antara Sumatera Barat dan 

Malaysia meningkat tajam. Sebagian besar wisatawan Malaysia yang datang ke 

Sumatera Barat adalah keluarga kerabat dan diaspora Minangkabau yang telah lama 

merantau dan menetap di Malaysia terutama di Negeri Sembilan. Sebagian dari 
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wisatawan tersebut mengunjungi Sumatera Barat tidak hanya untuk melancong tapi juga 

ingin melepas kerinduan terhadap ranah bundo di mana mereka berasal. Mereka ingin 

merasakan dan menikmati bagaimana keindahan alam, tradisi dan rasa lazat kuliner 

kampung halamannya, meskipun bisa didapat di rantau, tetapi rasa tidak sama.  

 

Sungguh pun peluang keluarga besar, namun cabaran budaya disertai cibiran dari 

yang tidak memahami adat budaya negeri mereka, masih muncul di tengah-tengah 

pengaruh global. Justru era globalisasi dengan informasi dan teknologi canggihnya 

menawarkan budaya popular yang siap saji (instan) yang generasi muda rentan tergoda 

rayuan budaya popular itu dan rentan terjebak dalam disintegrasi sosial. Disintegrasi 

sosial dimaksud, mudah tergoda yang budaya populer dan mereka serta merta 

meninggalkan adat budayanya yang sudah teruji dapat mengatur tertib sosial 

masyarakatnya, sementara budaya populer yang menggoda itu, belum mereka pahami 

sepenuhnya, subsatansi dan esensinya. 

 

Berdasarkan realitas peluang keluarga dan cabaran budaya tersebut, 

pembentukan dan pengembangan konsep Bandar Kembar (Nagari dan Kampung/ Suku) 

antara Kabupaten 50 Kota dan Negeri-9 perlu dibangun sebagai upaya untuk 

memelihara budaya Minangkabau baik di ranah maupun di rantau. Di samping itu, 

konsep Negeri Kembar ini dapat memberikan dampak positif dan merubah cabaran 

menjadi peluang bagi kedua bandar kembar dan keluarga sekandung dalam berbagai 

aspek meliputi ekonomi, sosial, adat budaya dan pariwisata. 

 

Kearah merubah cabaran budaya kepada peluang keluarga kerabat dua bandar 

kembar tadi, penting mencermati dan memecahkan beberapa masalah. Di antaranya: (1) 

Bagaimana fenomena sosial dan potensi Kabupaten 50 Kota kearah Bandar Kembar 

Negeri Sembilan?, (2) Bagaimana peluang keluarga? dan (3) Bagaimana cabaran 

budayanya?.  

  

KAEDAH 

 

Kajian dan pembincangan mengenai “Kabupaten 50 Kota, Peluang Keluarga dan 

Cabaran Budaya sebagai Bandar Kembar Negeri Sembilan”, merupakan kajian tentang 

fenomena sosial kultural Miangkabau, Sumatera Barat, Indonesia dalam hubungannya 

dengan Negeri Sembilan Malaysia. Kultur Negeri Sembilan berhubung kait keluarga 

kerabat dan berakar umbi dengan kultur Minangkabau yang senantiasa merayakan adat 

Perpatih Kelarasan Bodi Caniago, meski kemudian terjadi campuran dengan Kelarasan 

Koto Piliang Datuk Ketumanggungan dalam fenomena sistem kerajaan. Dari susur galur 

ayah dan ibu Negeri Sembilan ada tautan erat dengan Kerajaan Pagaruyung zaman 

dahulu. Kerajaan Pagaruyung dahulu itu meliputi keseluruhan kawasan wilayah yang 

dipayungi Sriwijaya diteruskan Swarnabhumi Dharmasraya yang kemudian oleh 

Adityawarman dipindahkan ke Pagaruyung menjadi Kerajaan Minangkabau di 

Pagaruyung dimulai dari Kerajaan Malayapura di Saruaso (Yulizal Yunus dkk., 2015). 

Pagaruyung dahulu itu sama halnya dengan menyebut Padang sekarang. Padang 

sekarang dalam imej publik di luar Sumatera Barat adalah keseluruhan Sumatera Barat, 

demikian pula Pagaruyung dahulu adalah keseluruhan wilayah keluarga kerabat yang 

dipayungi Kerajaan Pagaruyung sejak tahun 1347.  
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Kawasan Pagaruyung itu meliputi 50 Kota dan bagaimana sejarahnya perlu 

penelitian lebih lanjut nenek (induk) keturunan dari susur galur Negeri Sembilan, yang 

alternatif berpangkal dari ranji Datuk Tumbi, Koto Tangah, 50 Kota. Maknanya, dari 

perspektif kekerabatan justru susur galur Negeri Sembilan berkaitan dengan induk dan 

ayah dari 50 Kota yang dahulu abad ke-14 itu, wilayahnya masuk pada kawasan kerabat 

Kesultanan Minangkabau Darulqarar di Pagaruyung (Kesultanan Pagaruyung). 

Fenomena sosio-kultural 50 Kota dan Negeri Sembilan ini memberi penyadaran 

hubungan kekerabatan keluarga bersaudara kandung, identiti moral budaya dan spirit 

kekeluargaan kluster kerabat “sapiah balahan” dan atau kerabat “kudung karatatan”. 

Fenomena ini memberikan peluang kajian pendekatan fenomenalogis. 

 

   Kerananya kajian ini memilih dan memakai kaedah kualitatif deskriptif dengan 

pendekatan fenomenologis. Kaedah dan pendekatan ini secara operasional dipakai untuk 

mengkaji dan menggambarkan secara deskriptif fenomena dan dinamika Kabupaten 50 

Kota dalam timeline (lini masa) kesamaan dan ketahanan identiti akar umbi sosio-kutural 

(sosial budaya) dan aspek hubung kait keluarga dari sisi sosio-historis susur galur di 

samping banyak disebut teromba dan atau tambo. 

 

Kajian deskriptif disebut Lexy J. Moleong (1993:6, lihat juga Yulizal Yunus, 

2018:148) sebagai salah satu ciri dari karakteristik penelitian kualitatif. Deskriptif 

dijelaskannya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, teks, gambar dan bukan angka-

angka. Dalam operasional pendekatan kualitatif deskriptif dapat menggunakan teknik 

khusus yakni pendekatan fenomenalogis (Phenomenologist). Alfred Schutz (dalam 

Holstein & Gubrium 2009:336) memberikan pemahaman fenomenalogis kearah 

penjelasan tindakan, budaya berfikir masyarakat secara realitis dan nyata sekaligus 

menunjukkan makna eksistensi masyarakat dalam realitas yang sesungguhnya. Sejalan 

dengan pemahaman ini justru Meleong (1993:13) juga menyebut, banyak antropolog 

memakai pendekatan ini pada kajian kebudayaan. Kerangka studi antopologisnya 

biasanya memakai konsep dan teori kebudayaan. Maknanya adalah menjelaskan 

kebudayaan dan fenomena serta aspek-sosio-kultural lainnya. Para antropolog, kerana 

fokus antropologi adalah “budaya” dan sosiolog kerana fokus sosiologi adalah 

“fenomena”, maka mereka memakai teknik etnografi. Operasionalnya adalah 

menjelaskan esensi kehidupan, yang dalam kaitan masalah kajian ini adalah melihat dan 

mentafsirkan fenomena kebudayaan dalam kehidupan masyarakat dua bandar yang 

memiliki lini kesamaan budaya dan memiliki hubungan kait keluarga, yakni 50 Kota dan 

Negeri Sembilan. 

 

Artinya dengan kaedah kualitatif deskriptif dan pendekatan fenomenologis kajian 

ini, berupaya mencermati, mendeskripsikan, menafsirkan, menganalisis dan 

mengabstraksikan dinamika masyarakat terutama di 50 Kota ditambah seperlunya dari 

Negeri Sembilan secara realitis dalam mempertahankan hubungan kait keluarga dan akar 

umbi kebudayaan pada Adat Perpatih. Dari upaya ini, dimaknai perspektif ke depan 

mencermati data dan maklumat peluang keluarga dan cabaran budaya kearah perwujudan 

bandar kembar 50 Kota dan Negeri Sembilan. 
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Sumber data dan maklumat adalah informan terdiri dari pemangku adat dan para 

pakar adat terutama dari 50 Kota ditambah seperlunya dari Negeri Sembilan. Teknik 

pengumpulan data dan maklumat dengan instrumen wawancara informal dan mendalam 

dengan cara temu ramah. Pelaksanaanya untuk mengetahui pemahaman dan pengalaman 

dalam dinamika aktiviti sosial budaya dan silaturrahmi keluarga masyarakat 50 Kota dan 

Negeri Sembilan dalam lini masa dulu dan sekarang. Aspek dinamika masyarakat ini 

menjadi pemerhatian serius, untuk penyempurnaan data wawancara dalam kerangka 

pemahaman lengkap tentang dua bandar 50 Kota dan Negeri-9. 

 

Analisis sumber sebagai pemberi informasi, baik primer maupun sekunder 

diutamakan untuk mendapatkan maklumat dan data yang valid. Maknanya, sumber 

kajian digunakan berdasarkan pertimbangan “benar” dan “dipercayai” memberi 

informasi dan maklumat lainnya yang valid. Dalam hubungan kait menggunakan sumber 

dan informan yang diwawancarai untuk mendapatkan data yang diperlukan, dilakukan 

dari satu sumber ke sumber selanjutnya memakai teknik bola salju dalam perspektif 

purposive sampling. Dimungkinkan terjadi bergulir dan perulangan wawancara dari satu 

informan ke informan untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Namun setelah 

data jenuh, artinya dari satu sumber ke sumber yang lain informasinya sama dan 

dicermati tidak ada lagi data yang baru, maka saat itu wawancara dan temu ramah 

dihentikan.  

 

Analisis data yang dikumpulkan dalam kajian ini, dilakukan dalam beberapa 

tahapan. Pertama data yang dikumpulkan dengan wawancara dan temu ramah atau temu 

wicara, dibanding dan disandingkan serta diuji dengan informasi lain dari sumber 

dokumen, buku dan kajian baru yang berkaitan, lalu diklasifikasikan dan diberi kode 

dalam kategori yang ditetapkan. Kedua, setiap kategori ditetapkan karakteristiknya. 

Ketiga, setiap kategori dihubungkaitkan satu sama lainnya dalam proses membuat 

proposisi. Keempat, proposisi pun kemudian dihubungkaitkan satu sama lain dalam 

proses penguatan pemahaman berkaitan dengan 50 Kota dalam peluang keluarga dan 

cabaran (tantangan) budaya ke arah perwujudan bandar kembar dengan Negeri Sembilan. 

Alur pikir analisis penguatan pemahaman konsep bandar kembar dimaksud secara 

sekematis dapat digambarkan dengan skema (Yulizal Yunus, 2019, 2021:1) sbb.: 

 



 

18 / Yulizal et al. 

Prosiding Seminar Antarabangsa Kebudayaan Adat Minangkabau Negeri Kembar 50 Koto & Negeri Sembilan 

 
 

HASIL & PERBINCANGAN 

 

50 Kota dan Fenomena Adat Budaya ke Arah Bandar Kembar Negeri Sembilan 

 

Nagari-nagari di 50 Kota, Luak nan Bungsu Minangkabau, Sumatera Barat seperti 

nagari-nagari lainnya, merupakan kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang UUD NRI 

Tahun 1945 mengamanatkan dihormati pemerintah. Jumlahnya 79 nagari menyebar pada 

13 Kecamatan. Pada era Paderi, 50 Kota pernah mempunyai 50 nagari adat, terbagi dalam 

13 kelarasan adat dipimpin tuanku lareh. Tuanku Lareh dipilih dari basis nagari yang 

berada dalam satu kelarasan.  Beberapa nagari misalnya Situjuah Batur berada dalam 

kelarasan Situjuah, termasuk juga Situjuah Gadang, Situjuah Banda Dalam, dan 

Situjuang Ladang Laweh. Batu Hampa merupakan salah satu kelarasan pula dengan 

kawasan Batu Hampa, Koto Tangah, Sariak Laweh, Suayan, Sungai Balantiak dan 

Durian Gadang. Mungkar juga kelarasan dengan kawasan Mungkar, Talang Maur, 

Sungai Antuan dan Jopang Manganti. Simalanggang bagian dari kelarasan Sungai 

Baringin dengan kawasan lainnya Sungai Baringin, Piobang, Taeh Baruah, Taeh 

Bukik,  Koto Baru dan Simalanggang. Sarilamak menjadi kelarasan dengan wilayah 

Sarilamak, Tarantang, Harau dan Solok Biobio. Sedangkan Batu Balang termasuk 

Kelarasan Taram dengan wilayah terdiri dari: Batu Balang, Taram dan Bukik Limbuku. 

 

Lima Puluh Koto memiliki hak-hak tradisional sesuai hak asal usul, berpotensi 

sebagai world-heritage (warisan budaya dunia) baik tangible maupun intangible, perlu 

dikonservasi (mendapat perlindungan dan pelestarian) di samping mendapat jaminan 

UUD NRI Tahun 1945 sebagai wilayah kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Yulizal 

Yunus, 2018, 2021).   

 

Nagari sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA), mendapat pengakuan 

pemerintah, terdapat kesamaan nama/ nomenklatur dengan kampung suku di Negeri 

Sembilan Malaysia.  Kesamaan Nomenklatur Nagari di 50 Kota dengan Suku di Nagari 
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Sembilan. H.Dt. Tumbi (2021) menyebut Negeri Sembilan mengikut nenek moyang 

mengenal suku yang menurut adatnya basis anggota masyarakat yang terbentuk dari 

kelompok keturunan sebelah ibunya. Ada 12 suku di Negeri Sembilan yakni Batu 

Hampar, Mungkal, Sri Lemak, Paya Kumboh, Sri Melenggang, Batu Belang, Tanah 

Datar, Tiga Batu, Tiga Nenek, Anak Acheh, Anak Melaka dan Biduanda. Terdapat 

beberapa suku yang nomenklaturnya sama dengan nagari di 5o Kota, yakni  Sarilamak 

(Sri Lamak), Simalanggang (Sri Melenggang), Tiga Batu (Tigo Batur), Mungka 

(Mungkal) dan Batu Hampar. Di luar 50 Kota terdapat pula suku di Negeri Sembilan, 

seperti Payakumbuh dan suku Tanah Datar (Zulkifli Dt. Rajo Mangkuto, 2019), namun 

yang jelas asal usul ninik 50 berasal dari Tanah Datar yakni dari Pariangan Padang 

Panjang. Dari keseluruhan wilayah yang memiliki nomenklatur sama, dapat dipilih dan 

diprioritaskan untuk dikembangkan sebagai nagari dan atau bandar kembar. 

 

Nagari di 50 Kota mempunyai 4 sampai 5 suku, yang nama suku berbeda dengan 

nama suku Negeri Sembilan. Nama suku Negeri Sembilan sama dengan nama nagari di 

50 Kota. Misal Nagari Batu Balang Nagari Kecamatan Harau punya 4 suku induk: (1) 

Suku Pitopang, (2) Suku Melayu, (3) Suku Bodi, (4) Suku Piliang. Di Nagari Situjuah 

Gadang Kecamatan Situjuah Limo ada 4 suku induk, ditambah istilahnya “nan sasuku” 

(yang sesuku) di Padang Kuniang, maka disebut daerah 5 suku yakni: (1) Suku Piliang 

nan IX, (2) Suku Bodi nan VI, (3) Suku Pitopang 4 Niniak, (4) Suku Bendang Melayu, 

dan (5) Nan Sasuku Padang Kuniang. Lini kesamaan nagari dan suku serta adat Datuk 

Perpatih di Nagari Sembilan dan Datuk Perpatih plus Datuk Ketumanggungan di 50 Kota 

sebagai keseluruhan kebudayaan Minangkabau, menunjukkan 50 Kota tak bisa 

dipisahkan dengan Negeri Sembilan sebagai hubungan keluarga kerabat, bahkan 

merupakan saudara kembar dari perspektif pusaka luak dan rantau dari dua kelarasan 

Datuk Perpatih (Bodi Caniago) dan Datuk Ketumanggungan (Koto Piliang). 

 

Dari perspektif sejarah 50 Kota pernah melahirkan tokoh paderi di antaranya 

dikenal Haji Piobang, Tuanku Halaban, Tuanku Nan Biru dari Guguak dan Tuanku Nan 

Garang dari Lubuak Batingkok. Dalam kaitan historis dengan Negeri Sembilan, disebut 

tetua negeri, nama Ahmad Tungga bergelar Imam dalam struktur Tuanku Raja Besar di 

Negeri Sembilan, juga disebut-sebut termasuk dalam susur galur para Yamtuan (Yang 

Dipertuan) Negeri Sembilan yang sa’at ini Negeri Sembilan dipimpin tokoh “sirih 

pulang kagagangnyo/ pinang pulag katampuknyo) yakni Duli Yang Maha Mulia Tuanku 

Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan Muhriz Ibni Al-Marhum Tuanku Munawir 

setelah Tuanku Ja’afar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman. Disebut juga oleh tetua 

keturunan Raja Lenggang salah seorang Raja Srimenanti dan berkaitan kandung dengan 

Sultan Abdul Jalil. Secara keseluruhan berada dalam rentang kendali Datuk Maharaja 

Indra yang punya belahan ke luak Jelebu di negeri Sembilan. Kebesarannya sebagai 

keturuan raja-raja Srimenanti, punya bukti dengan lahan yang cukup luas di samping 

warisan rumah pusaka di Batu Kikir Bukit Tempurung mirip arsitektur rumah raja-raja 

di Pesisir Timur Sumatera, sama dengan rumah tua di Sungai Naning – Koto Tangah, 

Luak Nan Bungsu Minangkabau 50 Kota dalam kaum Datuk Tumbi Rajo (Yulizal 

Yunus, 2011:3). 
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Kerananya sejak dahulu, Lima Puluh Kota memiliki perhatian besar potensi 

bandar kembar dengan Negeri Sembilan. Lima Puluh Kota ini sudah dipimpin sederet 

nama Bupati, yang punya perhatian peluang keluarga dengan Negeri Sembilan. Sederet 

nama Bupati 50 Kota itu ialah: Syahfiri Sutan Pangeran (kepala Luhak, 1945) 

sementara hariannya dilaksanakan Adnan (1946), lagi digantikan Bagindo Moerad 

(Wali Luhak, 1946-1947), kemudian diganti pula dengan Alifuddin (1948). Terdapat era 

Bupati Militer dijabat Arisun St. Alamsyah (gugur di Situjuh 1949). Naik 

Saalah  Sutan Mangkuto (1949) masih Bupati Militer. 

 

Setelah Bupati Militer itu Bupati berturut-turut dijabat Sultani Sutan Malako 

(1950), Darwis Datuak Tumangguang (1950-1956), Syahboedin Latif Datuak Si 

Bungsu (1956-1957), Akhmad Khatib (1957), Anwar Datuak Majo Basa nan 

Kuniang (1957-1958), Zainal Abidin Sutan Sarinado (1958-1959), S.M. Djoko 

(1960-1961), Slamet Suhindrio (1961-1967), A.Syahdin Datuak Bandaro (1967-

1973), Saruji Ismail (pjs Bupati, 1973-1974), Burhanuddin Putih (selama dua periode, 

1975- 1980 dan 1980-1985), Djofri (1985-1990), Aziz Haily Datuak Bandaro 

Kayo (dua periode, 1990-1995 dan 1995-2000), Alismarajo Datuak Sori Marajo 

(2000-2005) dengan  Wakil Bupati Amri Darwis; Basril Thaher (plh Bupati, 

2005), Amri Darwis (2005-2010) dengan Wakil Bupati Irfendi Arbi; Syafrial 

(pjs Bupati 2010),  Alis Marajo Datuak Sori Marajo (2010-2015) dengan Wakil 

Bupati Asyirwan Yunus; Yendri Tomas (pjs. Bupati 2015-2016); Irfendi Arbi (2016-

2021) dengan Wakil Bupati Ferizal Ridwan dan Syafaruddin Datuak Bandaro Rajo 

(2021-sekarang) dengan Wakil Bupati Rizki Kurniawan Nakasri. Bupati Syafaruddin 

Datuak Bandaro Rajo dekat dengan masyarakat adat menyambut gembira, gagasan 

perwujudan bandar kembar 50 Kota dan Negeri Sembilan yang diusung datuk penghulu 

yang berbasis di LKAAM 50 Kota bersama UIN Imam Bonjol Padang, dengan argumen 

selain potensi kekayaan warisan sosio-historis dan sosio-kultural juga peluang keluarga 

kerabat Negeri Sembilan. 

 

Kearah perwujudan Bandar Kembar 50 Kota dan Negeri Sembilan, terdapat 

potensi sumber daya sosial perspektif sosio-cultural. Selain 50 Kota memiliki keindahan 

ragam budaya masyarakat, juga didukung view alam yang cerah dan cerdas. Budaya dan 

alam mereka diibaratkan, “aianyo janiah, ikannyo jinak, sayaknyo landai, dalam nan 

indak tajangkau, dangka nan indak tasubarangi” (airnya jernih, ikannya jinak, syaknya 

landau, dalam airnya tidak terjangkau, dangkalnya yang tidak terseberangi). Iconnya 

“kambing hutan” dan bendera berwarna hitam.  

 

Alam Luak 50 Puluh Kota yang indah itu, wilayahnya yang kaya budaya dan 

sumber daya alam disebut dalam Barih Balabehnya. Disebut (Bahar Dt. Nagari Basa, 

1966:40-41). Disebutnya dalam warih nan bajawek Luak nan Lima Puluh ini punya batas 

(wilayah subkultur/ adat), mulai dari Sialang Balantak Basi, Sisauik dengan Sungai 

Rimbang, hilir ke Sipisak Pisau Hanyuik, dari Pinang Mancuang Hilia, terus ke Silukah 

Pinang Tungga, ke Durian Ditakuak Rajo, sejak di Gunung Sailan Mudiak. Barih 

Balabeh Limo Puluah ini, tunggaknya Balai Nan Duo serta Gelanggang Nan Satu (Balai 

Jariang di Air Tabik dan Balai Kubang nan di Lareh yang di dalamnya Gaduik Tabiang 

Tinggi) serta Gelanggang Nan Satu (bernama Gelanggang si Sijambi di bagian Ranah 

Lima Puluh Koto).  
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Di dalam Tunggak Balai Nan Duo serta Gelanggang Nan Satu ada 5 subkutur 

dengan strukturnya: (1) Hulu, (2) Luhak, (3) Lareh, (4) Ranah dan (5) Sandi. Kelimanya 

oleh Bahar Dt.  Nagari Basa (1966) digambarkan sebagai distribusi kewenangan dalam 

adat yang ulayatnya dipimpin rajo, yakni rajo di Luak, rajo di Lareh, rajo di Sandi, rajo 

di Ranah dan rajo di Hulu. Kewenangan dan urusannya, urusan limbago di Ayia Tabik, 

Adat di Gaduk Tabiang Tinggi, Angkek Sambah di Payakumbuh, undang-undang di 

Talago Gantiang dan Pamuncak di Situjuah bernama rajo di Hulu. 

 

Wilayah subkultur Luhak (luak), meliputi kawasan sentra pemerintahan Lareh 

nan Bunta, mulai Simalangang Hilir sampai ke Taram dalam daerah Luhak. Termasuk 

dalam wilayah itu Batu Hampa, Sungai Balantiak, Suayan, Sariak Laweh,Tambun 

Ijuak, Koto Tangah, Durian Gadang, Babai, Koto Tinggi, Air Tabik, Sei Kamuyang, 

Situjuah, Limbukan , Payobasuang, Mungo, Andaleh, Padang Kerambia,Sicincin , Aur 

Kuning, Tiaka, Taram, Bukik Limbuku, dan Koto Nan Gadang dan Batu Balang.    

 

Disebutkan Ranah mulai dari Sialang Balantak Basi sampai ke Saut Sungai 

Rimbang, terus ke Japang jo Mangganti dan ke Mungka Koto Tuo. Termasuk kawasan 

pemerintahan Lareh Batang Sinamar, sampai Simalanggang mudik dan hilir Ranah 

Tebing Tinggi. Mudiknya adalah Mungka. Wilayah subkultur Ranah adalah Gantiang, 

Koto Laweh, Suliki, Sungai Rimbang, Tiaka, Balai Mansiro,Talago, Sungai Talang, 

Balai Kubang, Taeh , Simalanggang, Piobang  Sungai Beringin, Gurun Lubuak 

Batingkok, Harau, Solok Bio-Bio (Padang Laweh), Tarantang, dan Sarilamak. 

 

 Dijelaskan Lareh, merupakan kawasan pemerintahan Lareh Nan Panjang. 

Wilayahnya sampai ke Taram Hilir. Sedangkan ke mudik, Pauh Tinggi meliputi wilayah 

Gadut Tebing Tinggi, Sitanang Muaro Lakin, Halaban, Ampalu, Surau dan Labuah 

Gunuang. Sedangkan Sandi dalam Luak Limopuluah adalah, Balai Batimah di Titian 

Aka, Balai Gadang di Payakumbuh. Sandi alam hubungan kata, penjemput anjung dari 

langit, penyampai kabar di bumi. Datuak Parmato Alam nan Putiah pusakanya di 

Sipisang Koto nan Gadang bernama raja di Sandi. 

 

Sebagai kawasan, keseluruhan Lima Puluh Koto dibagi 5 ulayat sesuai putusan 

mufakat di Balai Koto Tinggi, masing-masing dipimpin raja, dijaga “pasak kunci”. 

Ulayat lima raja itu di: (1) bagian ulayat Datuak Marajo Simagayur dari Pitapang 

Situjuah Banda Dalam ialah Rajo di Hulu, (2) bagian ulayat Datuak Rajo Indo nan 

Mamangun dari Aia Tabik ialah Rajo di Luhak, (3) Datuak Paduko Marajo dari 

Sitanang Muaro Lakin ialah Rajo di Lareh, (4) bagian ulayat Datuak Bandaro Hitam 

dari Payobada Talago Gantiang ialah Rajo di Ranah dan (5) bagian ulayat Datuak 

Permato Alam Nan Putiah dari Si Pisang Koto Nan Gadang ialah Rajo di Sandi. 

Sementara Tambo Minangkabau Datoek Toeah (1934) menyebut tiga wilayah subkultur/ 

adat Luak Limo Puluah Koto, yakni: (1) Luak, (2) Ranah dan (3) Lareh. 

 

Potensi sumber daya sosial perspektif sosio-historis dan tambo, justru 50 Kota 

mengamanatkan fenomena sejarah kedatangan 50 rombongan niniak. Mereka 

datang dari nagari tua Pariangan Padang Panjang lama. Tujuannya mencari rantau baru 

yakni mencari pemukiman baru yang belum berpenghuni untuk cancang latiah baru, 

berlokasi di kaki Gunung Sago. 
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Ninik 50 dikisahkan berangkat dari nagari tuo Pariangan Padang Panjang lama 

seperti banyak dikisahkan ninik mamak pemangku adat 50 Kota, di antaranya oleh Datuk 

Tumbi nan Tuo (2019). Ninik nan-50 itu memasuki ke Sungai Jambu. Secara meraton 

mereka menempuh Tabek Patah, Tanjuang Alam, Tungka, Bukik Junjuang Siriah, 

Bawah Burai, Aia Taganang, Padang Kubuang, Padang si Janti-janti, Lurah Pimpiang, 

Lurah Luak Kuntu, Lurah Basuduik, Lurah Sumua Sati, Lurah Jalan Binti, Ngalau dan 

sebagainya (lihat lebih banyak ditayangkan https://limapuluhkotakab.go.id/lpk-profil-

daerah/sejarah).  

 

Disebutkan ninik nan-50 istirah dan bermalam kira-kira di perbatasan Piladang 

dan Situjuah sekarang, yang dahulu kawasan itu dilihat sebagai padang ribu-ribu yang 

luas. Dari situ ninik-50 berpencar. Mereka masing-masing mencari lahan yang berpotensi 

sumber kehidupan di atas dan dibawahnya, serta berpotensi sebagai tempat pemukiman 

dan pertanian. Dalam penyebaran ninik nan-50 itu kemudian diketahui hilang 5 

rombongan. Lalu saling bertanya, jawaban yang didapat tak pasti: entalah! Sepertinya 

raib, tak diketahui rimbanya. Disadari kemudian, tempat itu disejarahkan menjadi 

monografi nomenklatur sebuah tempat dikenal “Padang Siantah”.  

 

Didapat informasi kemudian, 5 rombong yang hilang itu nyasar ke Bangkinang, 

Kuok, Air Tiris, Salo dan Rumbio. Mereka itu 5 kaum datuk ialah Datuak Bandaro Sati 

di Bangkinang, Datuak Permato Soid di Kuok, Datuak Baramban di Aie Tiris, Datuak 

Tan Gadang di Salo dan Datuak Marajo Basa di Rumbio. Sedangkan ninik nan-50 yang 

tinggal 45 kelompok lagi tadi, kemudian tiba di suatu tempat yakni dekat Batang Agam. 

Tepatnya sekitar Titian Aka dan Kumbuah Nan Bapayau, yang kemudian nama 

tumbuhan kubuah ini menjadi monografi nomenklatur Payakumbuh. Niniak yang 

tinggal 45 kelompok ini diterima niniak nan-3 (niniak nan batigo) yakni Rajo Panawa, 

Barabin Nasi dan Jino Katik. Rupanya mereka niniak yang bertiga ini sudah lebih dahulu 

menempati kawasan Payakumbuh itu. 

 

 Hasil kesepakatan niniak nan-3 nan elok baso, dengan segala senang hati, 

memberi kesempatan kepada niniak nan-45 yang baru datang untuk memilih lahan 

pemukiman di samping mencancang latiah lahan kering untuk peladangan dan meneroka 

tanah basah untuk persawahan. Mereka senantiasa mengkonsolidasi kesatuan 

masyarakatnya serta rencana kehidupan ke depan dengan mengadakan musyawarah 

mufakat. Mulanya musyawarah di Tanjung tidak jauh dari Air Tabik. Kerana di sana 

mereka berhimpun musyawarah muafakat, maka Tanjung itu dinamai kemudian dengan 

Tanjungpun (Tanjung Himpun). Kemudian rombongan menyebar ke mana mereka mau 

dan memilih wilayah yang akan mereka tempati.  

 

Titik wilayah berangkat persebaran rombongan ninik tadi, ada beberapa versi 

sumber informasi. Maknanya yang dapat dijadikan sumber sejarah ini masih banyak di 

antaranya Alis Marajo Dt. Sori Marajo (mantan Bupati 50 Kota), termasuk Bupati 50 

sekarang Syafaruddin Dt. Bandaro Rajo, Datuak. Patiah di Suayan dan sebagian besar 

Datuak Penghulu yang berhimpun di LKAAM 50 Kota, seperti Hasnul Dt. Tumbi Rajo, 

juga Datuak Tumbi nan Tuo (alm), dahulu C. Israr (alm), juga Asnul Dt. Karongkong 

Kayo, Zulkarnaini Dt. Rajo Mangkuto, M. Suardi Dt. Rajo Panghulu nan Panjang, 

Adrimal Dt. Ulak Cumano lainnya.   
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Dari beberapa sumber, terdapat beberapa jalur penyebaran dan tempat tujuan 

pemukiman ninik Luak Nan Limo Puluah tadi. Kemudian ada beberapa nagari seperti 

Sarilamak, Tujuah Batur, Simalanggang, Batu Balang, Mungka, Batu Hampa serta 

Payakumbuh melimpah dan punya sejarah suku di Negeri Sembilan di Malaysia. 

 

Ninik yang datang dari Pariangan Padang Panjang, terdapat titik jalur 

penyebarannya dari Labuah Basilang yakni wilayah rumah kediaman bupati 50 Kota 

sekarang. Ada pula dari beberapa wilyah lainnya. Rombongan ninik yang masuk ke 

Mungka misalnya dijelaskan Hasnul Dt. Tumbi Rajo (2021), titiknya berangkat dari 

Batu nan Limo Simalanggang. Rombongan terus ke mudik yakni Limbanang disebut 

Koto Ipua. Lalu ke Sungai Rimbang, mendaki ke Koto Langang, turun ke Sandi, sampai 

di Kapalo Darek yakni Koto Tangah. Mereka berkumpul di Koto Tangah tepatnya di 

Koto Tuo. Di Koto Tuo ada Inyiak Batuah nan-4: Datuak Siri, Datuak Rajo Duobalai, 

Datuak Majo Indo dan Datuak Bandaro. Dari Koto Tuo rombongan berpisah, Datuak 

masuk ke Maek, melalui Batang Maek Datuk Duobalai ke Muaro Takus, Majo Indo 

tinggal di Anjuang, dan Datuk Siri melalui Batang Sinamar masuk ke Mungka. 

 

Rombongan ke Simalanggang Datuk Bandaro nan Balapiah melalui Gunuang 

Bungsu. Juga melalui jalur Gunung ini Datuak Mangun Dirajo ke Sungai Beringin, 

Datuak Rajo Baguno ke Piobang, Datuak Sinaro ke Lubuak Batingkok, Datuak Bagindo 

Soik ke Taeh dan Datuak Sabatang ke Gurun. 

 

Penyebaran rombongan ke Batu Ampa Datuak Rajo Malano jalur Batu Hampar. 

Juga jalur Batu Hampar ini terdapat Datuak Permato Dirajo ke Durian Gadang, Datuak 

Pangulu Basa ke Tambun Ijuak, Datuak Munsaid ke Koto Tangah. Ke Tiaka ialah 6 

datuak: Datuak Malagiri nan Hitam, Datuak Rajo Basa, Datuak Gindo Malano nan 

Panjang, Datuak Rajo Indo Anso, Datuak Sinaro nan Bagonjong dan Datuak 

Tumangguang nan Pariawan. Ke Air Tabik 6 datuk ialah: Datuak Marajo Indo nan 

Mamangun, Datuak Damuanso, Datuak Rajo Makhudum, Datuak Gindo Malano, Datuak 

Bandaro Sati dan Datuak Marajo Indo nan Rambayan. Ke Anak Koto Air Tabit 5 datuak 

ialah: Datuak Pangulu Basa ke Andaleh, Datuak Paduko Alam ke Limbukan, Datuak 

Rajo Malano ke Sei Kamuyang, Datuak Paduko Sinaro ke Aur Kuniang dan Datuak Rajo 

Malikan Nan Panjang ke Mungo. Ke Halaban 4 datuak ialah: Datuak Rajo Mudo ke 

Halaban, Datuak Munsoik ke Tebing Tinggi, Datuak Paduko Alam ke Ampalu dan 

Datuak Paduko Marajo ke Sitanang.  

         Penyebaran ke Situjuah Batua Datuak Marajo Kayo melalui jalur Situjuah. Ada 

tiga datuak lagi jalur Situjuah ialah: Datuak Marajo Simagayua nan Mangiang ke 

Situjuah Banda Dalam, Datuak Rajo Malano ke Situjuah Ladang Laweh dan Datuak 

Munsoid ke Situjuah Gadang. Demikian ke Talago Gantiang tiga datuak ialah: Datuak 

Bandaro nan Hitam ke Talago, Datuak Rajo Mangkuto nan Lujua ke Balai Talang dan 

Datuak Patiah Baringek ke Kubang. 

 Ke Sarilamak Datuak Sinaro Nan Panjang. Ada 3 Datuk lagi menuju Sarilamak 

ialah: Datuak Sinaro nan Garang ke Tarantang, Datuak Tan Gadang ke Solok Padang 

Laweh dan Datuak Bandaro/Sinaro ke Harau. Ke Batu Balang Datuak Marajo Basa 

dalam rombongan arah Taram dan Batu Balang. Dua Datuak lainnya Datuak 

Tumangguang ke Taram dan Datuak Panghulu Basa ke Bukik Limbuku.  
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Peluang Keluarga Kerabat 

 

Dari mutasi penduduk, perspektif asal usul tadi terdapat tidak dapat dimungkiri, besar 

peluang keluarga ke arah perwujudan bandar kembar 50 Kota dan Negeri Sembilan. 

Persamaan nama suku di Negeri Sembilan yang juga dihitung dari perut (ibu) 

menunjukkan kekerabatan matrilineal, memberi peluang mengeratkan hubungan 

keluarga antara suku-suku di Negeri Sembilan dan Nagari yang punya nomenklatur sama 

dengan suku di negeri jiran itu.   

 

Di antara peluang itu, para pihak keluarga suku di Negeri Sembilan dapat 

menelusuri susur galur kekerabatannya di nagari-nagari 50 Kota yang punya kesamaan 

nama dengan suku di Negeri Sembilan. Sekaligus menggali sistem keluarga, mulai dari 

bentuk keluarga, sistem buah paruik, sistem kaum, sistem suku sampai kepada pola dan 

struktur keluarga dalam mewariskan nilai-nilai Adat Perpatih dan atau Adat 

Ketumanggungan dengan mempersandingkan struktur limbago adat kedua negeri jiran 

ini. Persandingan itu dapat dilihat dalam skema Limbago nan-5 perspektif politik lokal 

warisan keluarga di Minangkabau dan Negeri Sembilan berikut: 
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Selain peluang basis keluarga kerabat, terdapat pula peluang yang strategis 

memperkuat dan pemanfaatan peluang kerjasama keluarga ke arah bandar kembar 50 

Kota dan Negeri Sembilan, yakni muncul perhatian besar pemerintah, tokoh adat dan 

akademisi. Di 50 Kota Pemerintah Daerah Kabupaten dan tokoh adat berbasis LKAAM 

memulai hubungan kerjasama dengan UIN Imam Bonjol untuk menjembatani 

pelaksanaan program kearah perwujudan bandar kembar, dalam mengambil peluang 

basis keluarga dengan aktifitas penelitian dan pewarisan adat budaya. Negeri Sembilan 

bersama ATMA Malaysia dirasakan lebih bersemangat lagi. Indikasi tanda keseriusan 

itu terlihat telah dilaksanakan pembicaraan awal dimulai dalam 4 event:  

 

1. Event ATMA – UKM Bangi, 3 Oktober 2019, Seminar Peluang Riset Kebudayaan 

dan Warisan Budaya, Merawat Lini Persamaan  Identiti 50 Kota Indonesia dan 

Negeri-9 Malaysia, Hadir Ninik Mamak/ LKAAM 50 Kota, UIN Imam Bonjol/ 

pemakalah : tim Yulizal Yunus, Masrial, Saharman dan Suardi dari Budayawan 

Sumbar. Hasil telah membuat “Piagam Bangi” di samping rumus seminar ke arah 

Negeri-9 Kembar Nagari 50 Kota; 

 

2. Event kedua, pertemuan di Seremban dipasilitasi pemerintah melalui tokoh kita Yang 

Berbahagia Shamsuddin Ahmad dari Dinas Kebudayaan/ Museum Seremban, tanggal 

4 Oktober 2019. Terjadi diskusi hubungan keluarga 50 Kota dan pegawai kerajaan 

serta dato penghulu Negeri Sembilan dan implementasi nilai-nilai Adat Perpatih yang 

menarik dan didukuni oleh Prof Dr. Rosli Saludin Datuk Paduka Raja Trombo dan 

pengarah ATMA serta Prof. Dr. Supyan Hussin pimpinan ATMA.  

 

3. Event Fakultas Adab dan Humaniora  UIN Imam Bonjol, 28 Oktober 2019, Seminar 

Kebudayaan dan Warisan Budaya dan Pemberian Pin Emas sekaligus pelewaan 

Gubernur Irwan Prayitno sebagai Sastrawan yang piawai berpantun spontan. Hadir 

Ninik Mamak/ LKAAM 50 Kota, tokoh Negeri Semilan dan ATMA-UKM Bagi, 

Malaysia;  

 

4. Pertemuan khusus Ninik Mamak/ LKAAM 50 Kota (diwakili Dt. Tumbi, Dt. 

Kerongkong Kayo, Dt. Rajo Suaro, Dt. Siri, Dt. Rajo Mangkuto) dan Rektor UIN 

Imam Bonjol Prof. Dr. Eka Putra Wirman, di Rektorat UIN, 7 April 2021. Dilanjutkan 

pertemuan UIN Imam Bonjol dan Ninik Mamak berbasis LKAAM dengan Bupati 50 

Kota Syafaruddin Datuak Bandaro Rajo, di rumah kediaman Bupati di Labuah 

Basilang di Kota Payakumbuh, 1 Mei 2021. Inti pertemuan persiapan perancangan 

program dan disain perwujudan kota kembar didahului dengan serangkaian pertemuan 

berikutnya dan Seminar. Respon lebih besar muncul di ATMA, En. Bazri bersama 

rakan-rakan di ATMA mempersiapkan pertemuan pendahulu link webinar antara 50 

Kota, UIN Imam Bonjol, ATMA dan Negeri Sembilan, pada tanggal 1 Juni 2021. Di 

antara keputusan penggulung pertemuan, yang intinya bersepakat melaksanakan 

Seminar Antar Bangsa Kebudayaan Adat Minangkabau Negeri Kembar 50 Kota & 

Negeri Sembilan 2021 (SEMINANG 2021) dilaksanakan secara online Zoom 

Meeting dipandu ATMA, 30 Juni 2021 ini. Dalam event ini dimungkinkan 

pembicaraan lebih luas melihat peluang keluarga dan tantangan budaya ke arah 

perwujudan bandar kembar 50 Kota dan Negeri Sembilan. 
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Cabaran Budaya dan Upaya Simultan 

Secara jujur, dari perspektif hubungan keluarga kerabat 50 Kota dan Negeri Sembilan, 

dapat dipastikan punya peluang kerjasama, penggalian, pewarisan kebudayaan untuk 

memandu kehidupan yang berbudaya, penuh rasa kekeluargaan sebagai identiti dan asas 

Melayu. Dari perspektif Negeri Sembilan, terdapat nilai, yang tidak saja berpihak kepada 

keluarga, bahkan sangat memandang Adat Perpatih tidak boleh hilang. Tekad 

mempertahankan adat budaya itu terbaca pada ungkapan itu:  biar mati anak, jangan 

mati adat.  

Orang Minang 50 Kota juga punya filosofi ABS-SBK (Adat Basandi Syara’ – 

Syara’ Basandi Kitabullah), SM-AM (Syara’ Mangato – Adat Mamakai) dan ATJG 

(Alam Takambang jadi Guru) yang mengesankan adat yang berasas Islam itu tak boleh 

hilang. Maknanya filosofi ini menyiratkan bahwa orang Minang ingin mempertahankan 

adat budaya yang bersumber syara’. Bahkan yakin benar adat itu tak boleh hilang. 

Keyakinan itu tersirat pada tekad, selama orang Minang pandai membaca al-Qur’an 

(ABS-SBK dan SM-AM) dan mengamalkannya dan atau selama orang Minang arif 

membaca tanda-tanda alam sebagai guru (ATJG), maka selama itu pula adat 

Minangkabau tidak akan hilang (Yulizal Yunus, 2002, 2009, lihat juga Raudha, ed., 

2021).  Adat dinyatakan pakaian dan Islam dinayatakan sebagai sumber yang ditumpang 

pegang. Ungkapannya: agamo nan ditumpung (untuk mati), adat nan dipakai (untuk 

hidup). Pewarisan filosofi dan nilai adat sebagai keseluruhan sistem kebudayaan ini 

penting untuk selanjutnya dilakukan upaya pemajuan. Dalam pemajuan kebudayaan pun 

Sumatera Barat sudah siap dengan Pokok-Pokok Pemikiran Kebudayaan sekaligus 

pemetaan unjur dan atau objek kebudayaan sesuai dengan UU No.5 Tahun 2017 tentang 

Pemajuan Kebudayaan. Pemetaan pemajuan unsur kebudayaan Minangkabau di 

Sumatera Barat termasuk untuk 50 Kota, dapat dipetakan dalam matrik tabel (Yulizal 

Yunus, 2021) sbb.: 
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Sungguh pun peluang budaya demikian besar, namun cabaran budaya juga sangat 

kuat menantang, mulai dari lemahnya pewarisan adat kepada generasi muda sampai 

kepada pengaruh global dengan kederasan arus informasi dan teknologi modern. Tidak 

dapat dimungkiri era globalisasi, pada satu sisi memberi peluang dengan fenomena 

Triple-T Global: Turism, komunikasi, trasportasi, namun pada sisi lain pengaruh 

negatifnya dahsat. Pengaruh negatifnya itu dapat menimbulkan perubahan pola hidup 

masyarakat, membenturkan modernisasi dengan tradisional, membenturkan pemerintah 

dengan adat, meski kadang pemahaman modernisasi pun menjadi kabur seperti juga 

memahami tradisonal tak lurus dan sesat pikir. Terkesan pula pengaruh globar cepat 

merubahan pola kehidupan dari pola kreatif produktif menjadi konsumerisme dan 

konsumtif, senang dengan siap saji dan pola budaya populer.  Berakibat masyarakat  

terutama kaum muda rentan tergoda dengan hal yang populer dan menganggap bagus, 

tanpa paham tujuan, substansi dan esensinya dengan baik dan tanpa periksa hal yang 

populer datang dari luar itu, sehingga mereka serta merta meninggalkan adat budaya 

mereka yang sudah teruji dapat mengatur pranata sosial masyarakat dengan baik yang 

berlangsung sejak dahulu.  

Maknanya, gejala sesat pikir ini 

dampak pengaruh informasi dan 

kecanggihan teknologi modern dalam 

arus global, berakibat budaya lokal 

nyaris dilupakan dan untuk mewariskan 

dimulai dari mempelajari budaya sendiri, 

generasi penerus justru kurang 

meminatinya. Banyak generasi muda 

seperti “kurang (mendapat) ajar (an)” 

sehingga tidak paham lagi dengan tata 

krama adat budaya serta tak mengerti 

dengan konsep dan nilai budaya sendiri. 

Sederhanya saja, jangankan para siswa 

sekolah menengah yang tidak tahu konsep loghat yang menjelaskan khazanah adat 

budaya, bahkan gurunya sendiri tak paham. Pernah seorang guru dalam sebuah workshop 

pewaris adat, pemerintah dan guru di Padang, 21 Juni kemaren dalam sebuah dialog: 

berbedakah kata “jenjang” dengan”tanggo”? Menurutnya sama. Padahal jelas dua kata 

logat Minang itu mempunyai konsep adat, “jenjang” konsepnya untuk naik, dan “tanggo” 

konsepnya untuk turun. Aplikasinya pada struktur limbago adat “bajanjang naik, 

batanggo turun” dalam perspektif hukum adat. Juga diaplikasikan dua kata “jenjang” dan 

“tanggo” itu pada rumah gadang misal pada rumah gadang Kesultanan Pagaruyung 

Istana Silinduang Bulang: jenjang disediakan untuk naik sebelah kanan, tanggo 

disediakan untuk turun sebelah kiri.  

Soal pemahaman konsep dan nilai adat ini juga fenomenal pada generasi muda di 

Negeri Sembilan sendiri. Ini terkesan ketika diskusi 4 Oktober 2019 di Seremban. Betapa 

generasi muda kurang memahami konsep dan filosofi penggunaan perlengkapan seperti 

keris dan pakaian wujud mahkota dan saluk raja dan penghulu. Kaum ibu pun juga kabur 

paham meskipun tentang konsep mandeh sako (bundo kanduang di suku) dalam 

mengangkat dan memberhentikan datuk penghulu. Juga kabur memahami konsep keris 
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dan pedang dalam adat, sehingga memasangnya kabur antara keris penghulu, raja dan 

keris dubalang. Demikian pula pakaian adat tadi, antara konsep “dandan tak sudah” atau 

“dandam tak sudah”. Untuk melerai pertikaian, saya menyebut: siang di mana tumbuh, 

artinya di daerah mana tumbuhnya persolan di situ dipecahkan masalahnya, tentu saja 

ambil bandingan ke negeri asal atau pada sako pusako selingka kaum yang disimpat di 

peti alung bunian. Turun Datuk Tumbi Rajo (nan Tuo almarhum) turut serta menjelaskan 

makna keris serta cara memasangnya, dan menjelaskan makna pakaian dan saluak 

standard mahkota penghulu dan raja sebagai pucuk adat serta tingkatannya sebagai 

“dandan tak sudah”, menyiratkan kedekatan raja dengan rakyatnya. Simbol pakaian 

penghulu dan raja sebagai pucuak adat itu, justru memperlihat posisi pucuak adat 

senantiasa dalam kontrol “inayah Allah Yang Maha Agung”, sebagai sumber kebenaran 

dan sumber keindahan, diabadikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyatnya. 

Nilai itu dikuat oleh Prof. Datuk Paduka Dr. Rusli dari perspektif Trombo dan oleh Prof. 

Dr. Sufyan Hussin/ ATMA dari perspektif akademik disiplin tamadun Melayu serta 

diperkuat oleh Shamsuddin Ahmad dari Dinas Kebudayaan dan Museum Seremban.  

Dialog kebudayaan tadi seperti juga SEMINANG 2021 ini, mencari hubungan 

kait faktor penyebab lemahnya generasi muda lemah memahami adat. Dialog antara 

kaum muda dan para pemangku dan pakar adat serta akademisi ini penting dalam meretas 

pubawasangka lemahnya pemahaman adat generasi muda sebagai salah satu bentuk 

cabaran budaya ke arah wujud bandar kembar 50 Kota dan Negeri Sembilan.  

 

Selain dialog tadi dalam mengubah cabaran budaya menjadi peluang, juga ada 

potensi sebuah keyakinan, bahwa penetapan Nagari Kembar dari perspektif regulasi, 

akan melahirkan perintah mengantarkan arah “perubahan” masyarakat kembali beradat 

dan siap menghadapi perubahan. Di 50 Kota, Sumatera Barat, ada peluang nagari 

menjadi “nagari sebagai desa adat” diamanatkanPerdaprov 7/2018 dan Pergubnya 2021 

sebagai pelaksanaan UU 6/2014). Selain regulasi memberi peluang, maka dengan bandar 

kembar ini, terbuka kesempatan membuat Monografi Adat Nagari (Tambo Baru: alam 

dan adat) yang lebih baik, kerana tambo sebagai sumber adat dan sejarah asal usul (lihat 

skema ke arah Tambo baru), masih dapat ditemukan, seperti di 50 Kota masih ditemukan 

Tambo lama di antaranya Tambo Simalanggang, Tambo Taram, Barih Balabeh 

Limopuluah Koto lainnya.  

 

Maknanya, dengan adanya semangat Pemkab 50 Kota ke arah wujudkan bandar 

kembar, cukup memberikan angin segar mengubah tantangan budaya menjadi peluang. 

Justru Bupati menyebut sudah mencadangkan anggaran pemerintah daerah untuk 

penggalian dan penulisan barih balabeh (adat) 50 Kota yang tentu saja akan 

menggambarkan “adat sebagai keseluruhan kebudayaan” Minangkabau dan kaitannya 

dengan Negeri Sembilan. Plus Bupati memberi kepecayaan kepada perguruan tinggi 

sebagai konsultan riset adat budaya itu terutama dari UIN Imam Bonjol ke arah disain 

wujud bandar kembar tadi.  
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KESIMPULAN 

 

Sebagai bagian akhir paparan makalah ini, dapat diberi kesimpulan bahwa, Kabupaten 

Lima Puluh Kota punya potensi menjadi bandar kembar Negeri Sembilan. Justru 50 Kota 

dengan Negeri Sembilan secara sosio-kultural dan sosio-historis punya kedekatan serta 

hubung kait keluarga dan tautan erat dalam asal usul.  

 

Besar peluang keluar kerabat dua bandar kembar tadi, kerana tautan keluarga 

kerabat bagaikan saudara kembar. Selain itu dari sisi keluarga kerabat dua bandar ini tak 

pernah pupus mempertahankan lini persamaan identiti adat, budaya dan warisan dunia 

yang cemerlang ada pada kedua bandar ini. 

 

Bukan tidak ada cabaran, malah banyak tantangan dari aspek budaya dilihat dari 

kajian lingkungan strategis (lingstra) global, internasional, nasional, regional dan lokal. 

Namun dengan bersama-sama dan kekuatan kerjasama, cabaran budaya itu dapat dirubah 

menjadi peluang wujudkan bandar kembar 50 Kota dan Neeri Sembilan ini. Lini 

Persamaan Adat, Budaya dan Warisan 50 Kota – Negeri 9 dengan program bandar 

kembar ini, dapat dirawat dengan lebih baik lagi. Ada upaya secara simultan kearah itu 

yang strategi disarankan dan direkemonedasikan di antaranya:  

 

(1) Pemerintah/ kerajaan serius menubuhkan wujud wilayah kembar Negeri Sembilan 

dengan 50 Kota sebagai wahana hendak membuat kerja terpadu penggalian, 

melestarikan dan pemajuan budaya, adat  Datuk Perpatih plus Ketumanggungan ke 

arah proyeksi unggul ekonomi kreatif dan pariwisata: budaya, ilmu, hiburan, 

Ekonomi bisnis dan pengembangan kemitraan segala bidang antar bangsa. 

 

(2) Aktor perguruan tinggi (UIN Imam Bonjol dan ATMA UKM) yang mendisain, 

penting membuat Sekretariat Bersama (Sekber) “Pusat Kajian Negeri Sembilan dan 

50 Kota”, berkedudukan secara bergilir 5 tahunan di Kuala Lumpur dan Padang, 

sebagai jaminan safety valve (katup pengaman) dalam pemecahan berbagai masalah 

secara keberlanjutan merawat lini persamaan identiti adat budaya kedua wilayah 

kembar itu. 

 

(3) Tokoh adat datuk penghulu dapat membentangkan jalan, dalam penggalian/ riset dan 

penulisan adat sebagai sumber kearifan lokal untuk bahan pertimbangan pembuatan 

kebijakan mempasilitasi wujud bandar kembar. Setidaknya upaya ini dapat 

mencermati pengalaman kerjasama Kota Bersaudara Kembar: Seremban – Bukit 

Tinggi, 6 Desember 1986, yang tidak dapat berlanjut, kerana tidak diikuti kebijakan 

daerah dan tidak adat kajian pusat kajian yang mendalam untuk mendiasai dan 

memandu pengisian kerjasama itu pengembangannya.  

 

 

 

 



 

30 / Yulizal et al. 

Prosiding Seminar Antarabangsa Kebudayaan Adat Minangkabau Negeri Kembar 50 Koto & Negeri Sembilan 

 

PENGHARGAAN 

 

Ribuan terima kasih kami haturkan kepada anggota riset dan rakan-rakan sekerja atas 

sokongan dalam penulisan makalah ini. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada 
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PERANAN KELUARGA DALAM ADAT PERPATIH DI NEGERI SEMBILAN 

 

 

MOHD ROSLI SALUDIN 

 

 

ABSTRAK 

 

Kajian ini adalah tentang Peranan Keluarga Dalam Adat Perpatih di Negeri Sembilan. 

Apa yang hendak dipaparkan ialah mencari siapakah yang berperanan dalam keluarga 

Adat Perpatih di Negeri Sembilan dan bagaimana teromba sebagai bahasa indah undang-

undang kehidupan orang Melayu di Negeri Sembilan boleh menentukan keluarga yang 

terbaik.  Kajian ini menggunakan Teori Sastera Warisan Oleh A. Wahab Ali yang mahu 

melihat warisan itu dijaga dengan baik dan telus. Dapatan kajian menunjukkan kaum 

lelaki dan perempuan saling berperanan penting dalam perjalanan Adat Perpatih Negeri 

Sembilan. Didapati juga banyak teromba yang menjurus kepada peranan keluarga dalam 

Adat Perpatih di Negeri Sembilan. Malahan teromba yang digunakan ini adalah 

berteraskan ayat al-Quran dan Hadis. Kajian ini berguna kepada institusi keluarga di 

Negeri Sembilan dalam menjalani sistem Adat Perpatih itu sendiri dengan lebih berkesan 

sekali. 

 

Kata Kunci: Peranan Keluarga, Adat Perpatih Negeri Sembilan 

 

PENGENALAN 

 

Adat Perpatih menggunakan sistem suku bercorak matrilineal yang mengambil garis 

keturunan daripada sebelah ibu. Ini amat berbeza dengan Adat Temenggong yang 

menitikberatkan keturunan sebelah bapa. Oleh sebab Adat Perpatih menggunakan sistem 

matrilineal, maka dalam keluarga, wanita mempunyai kedudukan yang terjaga dalam 

sistem ini. Masyarakat Adat Perpatih memanggil Wanita yang terpilih dalam istilah adat 

sebagai ‘Ibu Soko’. Mereka diberi tempat utama dan sentral serta dimuliakan. 

Kedudukan ini dilembagakan dalam teromba yang berikut: 

 

Tiang seri rumah pusaka, 

Pusat jala kumpulan tali, 

Semarak dalam kampung, 

Hiasan dalam negeri. 

(Mohd Rosli Saludin, 2020: 5) 

 

       Tegasnya kajian ini adalah lebih memfokuskan kepada perkara-perkara yang akan 

dibincangkan berkaitan dengan peranan keluarga dalam Adat Perpatih di Negeri 

Sembilan. Matlamat yang menjadi pokok persoalan dalam kajian ini lebih terarah kepada 

perkara-perkara yang berikut: 

 

 Mengetahui Adat Perpatih yang diamalkan di Negeri Sembilan dengan lebih 

dekat dan mendalam berdasarkan teromba. 

 Mengetahui peranan dan kedudukan keluarga serta tanggungjawab dalam Adat 

Perpatih di Negeri Sembilan. 

 Memupuk kesedaran terhadap pentingnya Adat Perpatih khususnya peranan 

keluarga dalam memartabatkan warisan bangsa. 
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KAITAN TEORI SASTERA WARISAN DENGAN PERANAN KELUARGA 

DALAM ADAT PERPATIH DI NEGERI SEMBILAN 

 

Teori ini sesuai untuk meneroka tentang Adat Perpatih iaitu Peranan Keluarga Dalam 

Adat Perpatih. Hal ini kerana teori warisan yang mendukung konsep sesuatu yang kita 

warisi sejak turun temurun daripada nenek moyang bertepatan dengan kajian mengenai 

Peranan Keluarga Dalam Adat Perpatih. Keluarga berperanan penting dalam Adat 

Perpatih dan telah diwarisi oleh masyarakatnya sejak zaman-berzaman. Walau 

bagaimanapun, peranan keluarga yang merupakan warisan budaya yang sangat berharga 

tidak diendahkan oleh masyarakat khususnya golongan Wanita dan lelaki di sana. Oleh 

yang demikian, melihat kepada pentingnya warisan budaya ini, pengkaji  telah 

menggunakan Teori Sastera Warisan bagi mengangkat semula budaya ini agar terus 

terpelihara dan terjaga sepanjang zaman. 

 

       Berdasarkan teori ini, pengkaji  mengupas tentang perkembangan yang berlaku 

terhadap Peranan Keluarga  Dalam Adat Perpatih. Melalui warisan, waris yang menerima 

berhak memanfaatkan warisannya dengan berbagai cara iaitu menerima seadanya, 

mencerna demi perubahan zaman, mengekalkan sebahagian dan menghilangkan 

sebahagiannya serta menambah pula dengan unsur-unsur baru yang menjadi tradisi baru 

yang bakal diwariskan. Penjelasan ini merujuk kepada masyarakat pada hari ini yang 

merupakan pewaris kepada kesinambungan keluarga  ini khususnya golongan wanita dan 

lelaki perlu mengambil tahu peranan mereka, mengamalkannya dalam kehidupannya, 

menerima seadanya, membuat perubahan, mengekalkan sebahagiannya serta menambah 

unsur baru agar tradisi baru yang terhasil boleh diwariskan kepada pewaris seterusnya. 

Misalnya, masyarakat sama ada yang mengamalkan Adat Perpatih atau tidak, perlu 

menerima seadanya adat ini yang memberikan keutamaan kepada wanita dan tanpa 

meninggalkan hak lelaki. Adat memberikan rumah, tanah, sawah ladang kepada kaum 

wanita  bukanlah kerana mereka dianggap lebih tinggi daripada lelaki tetapi kerana 

mereka memerlukan lebih perlindungan. Lelaki dianggap boleh membanting tulang 

empat kerat, boleh membuat kerja yang lebih berat dan kasar berbanding wanita. Oleh 

sebab itulah  harta pusaka diletak atas nama wanita dan diwarisi oleh wanita dari ibunya 

secara turun-temurun dan lelaki sebagai penjaga dan pelindungnya. Jelaslah bahawa 

masyarakat perlu menerima seadanya adat ini agar terus hidup subur meniti zaman.   

 

DAPATAN KAJIAN 

 

Wanita Dalam Keluarga Adat Perpatih 

 

Sifat bekerjasama dalam prinsip kekeluargaan ini dapat digambarkan melalui teromba 

adat yang berikut: 

 

Berat sama dipikul, 

Ringan sama dijinjing, 

Bukit sama didaki, 

Lurah sama dituruni, 

Laba sama dikutip, 

Rugi sama ditatang, 
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Hati kuman sama dicecah, 

Hati gajah sama dilapah, 

Berat sama dipikul, 

Ringan sama dijinjing, 

Cicir sama rugi, 

Dapat sama laba, 

Pangkal sama dipupuk, 

Pucuk sama digentas, 

Buahnya sama dipetik. 

 

(Mohd Rosli Saludin, 2011: 22) 

 

KEDUDUKAN WANITA DALAM KELUARGA ADAT PERPATIH 

 

Dalam konteks tradisonal, terutamanaya dalam tahun-tahun sebelum merdeka, nasab ibu 

menjadi dasar bagi organisasi sosial, ekonomi dan politik pada peringkat kampung dan 

suprakampung. Kesinambungan sistem ini, kelompok kekeluargaan harus dikekalkan 

dan ini hanya dapat dicapai melalui wanita. Oleh itu, Wanita yang terpilih dalam Adat 

Perpatih dipanggil sebagai ‘Ibu Soko’ mengikut istilahnya, diberikan tempat utama dan 

sentral dan diutamakan. Kedudukan ini dilembagakan seperti di dalam teromba  yang 

berikut: 

 

Tiang seri rumah pusaka, 

Pusat jala kumpulan tali, 

Semarak dalam kampung, 

Hiasan dalam negeri. 

 

(Mohd Rosli Saludin, 2020: 5) 

 

 

En. Abu Bakar pula menerangkan bahawa wali ‘Ibu Soko’ apabila menjemput 

dimasukkan sekali tuntutan wali ‘Ibu Soko’ dan mereka akan mendapat imbuhan. 

Kebiasaannya dua orang sahaja dalam setiap perut  ‘Ibu Soko’ tersebut. Kuasa ‘Ibu Soko’ 

juga dapat dilihat dalam menyusun atur adat istiadat seperti dalam sesebuah majlis, 

misalnya memasang tabir langit-langit, tabir lingkung dan sebagainya. Adat ini dikenali 

sebagai ‘Adat Mata’ di dalam Adat Perpatih.  Perkara ini turut dijelaskan oleh Dato’ Rajo 

Dimuda Ahmad Awalludin yang menyatakan bahawa segala persiapan dalam sesebuah 

majlis akan ditentukan oleh ‘Ibu Soko’ misalnya dalam susun atur tempat makan dan 

sebagainya. Beliau juga menambah ada perkara yang membezakan antara ‘Ibu Soko’ 

dengan orang lain dalam sesebuah majlis perkahwinan dan peminangan misalannya 

untuk mengenali seseorang ‘Ibu Soko’, dia akan menggunakan selendang daripada kain 

songket atau kain pelikat yang diselempangkan di bahunya. En. Abu Bakar juga 

menerangkan tentang ‘Adat Mendengar’ iaitu apabila pengantin tiba, isyaratnya akan 

dilepaskan tembak senapang, bakar bedil dan sebagainya. Pada masa kini, isyarat ini 

digunakan oleh masyarakat Adat Perpatih dengan membakar mercun.  
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Sulaiman Akob dari Luak Jempol pula berpendapat, Ibu Soko ini serba boleh dan 

agak sukar untuk kita cari pada hari ini. Ia bertindak sebagai ibu yang boleh mendidik, 

mengajar dan menunjuk perut sesuatu suku tersebut. Ibu Soko yang disegani adalah Ibu 

Soko yang pandai mengambil hati akan anak buah sesuatu perut suku tersebut. 

Tanggungjawabnya sangat berat kerana: 

 

Telah didahulukan selangkah 

Ditinggikan seranting 

Dilebihkan sekuku 

Dipanjangkan serambut 

Diberikan beban berat 

Petuah dan amanah berat 

 

(Mohd Rosli Saludin, 2007: 111) 

 

Puan Halimah Atan dari Luak Terachi pula mengatakan bahawa Ibu Soko ini 

mempunyai kuasa yang cukup besar dan haruslah dipergunakan dengan sebaik-baiknya. 

Misalnya dalam adat perkahwinan ada dipanggil sebagai Olek Betina dan Ibu Soko 

sangat berkuasa di sini. Olek ini berlaku kerana mereka tidak mahu Buapak dan Lembaga 

turut campur dan mereka tidak akan dijemput langsung. Katanya Ibu Soko akan dibantu 

oleh Besar Waris. 

 

Olek ini akan tetap berjalan seperti biasa mengikut susun atur majlis adat 

perkahwinannya dan cuma tidak ada Buapak dan Lembaga sahaja. Biasanya tindakan ini 

dibuat secara sepakat. Perut tersebut sahaja yang tahu kenapa mereka tidak mahu 

menjemput Buapak dan Lembaga. Di kampung Gentam contohnya banyak olek yang 

menggunakan Ibu Soko dan Waris Kodin sahaja. Pendapat ini disampaikan oleh Haji 

Nasir Abdul Ghani. Kalau olek betul-betul mendirikan adat akan dijemput Buapak dan 

Lembaga. Cara seperti ini telah berjalan begitu lama. Kalau hendak dipertikaikan pun, 

kenapa perkara ini berlaku. Muasyawarah dan muafakat perlu diadakan untuk 

menjelaskan perkara yang sebenarnya. Biasanya seperti ini mereka akan berpegang 

kepada kata-kata adat yang bersifat subjektif dan jangan kita lihat secara objektif. Perkara 

ini perlu dibahaskan secara ilmiah dan inilah realiti yang telah berlaku dalam masyarakat. 

Adalah terlalu sempit jika hendak mengatakan sesuatu penafsiran itu salah, kerana setiap 

penafsiran ada alasannya.: 

 

Hati berani senjata tajam 

Mulu bacar emas banyak 

Ke laut menuju alur 

Ke darat menuju benar 

 

(Mohd Rosli Saludin, 2011: 30) 

        

Haji Abdullah Suboh dari Luak Sungai Ujong mencelah bahawa Ibu Soko 

perlukan ciri-ciri terbaik dan baharulah Adat Perpatih akan bertambah cemerlang dan 

mudah diikuti oleh  anak buah. Ciri-ciri tersebut ialah: 
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 Benar- dalam kehidupannya bersifat benar begitu juga dalam perbuatannya. 

 Jujur- bersifat jujur dapat dipercayai zahir dan batin dan jangan berlaku seperti 

kata-kata adat di bawah ini iaitu: 

 

Pepat di luar 

Rencong di dalam 

 

Telunjuk lurus 

Kelingking berkait 

 

Kok keruh di hulu 

Sampai ke muara keruhnya 

 

Kok kurik induknya 

Rintiklah anaknya 

 

(Mohd  Rosli Saludin, 2011: 32) 

 

 Bersifat cerdik- seseorang Ibu Soko itu mestilah mempunyai sifat yang cerdik, 

tahu dan pandai. Bijak berbicara kerana dia yang akan mendidik anak-anak dalam 

rumahtangga dan sukunya. 

 Pewaris harta pusaka- tanah adalah harta pusaka yang paling penting. Tanah 

merupakan kelangsungan hidup bagi seseorang wanita sekiranya berlaku 

sebarang kesusahan. Seumpama kata-kata di bawah ini: 

 

Terbit pesaka kepada soko 

Lelaki menyandang pesaka 

Soko berjejak di atas tanah pesaka 

Orang semenda menjaga 

Dan membela adat dan pesaka. 

 

(Norazit Selat, 2001: 95) 

 

 Ibu Soko wajib mengambil tahu apa yang berlaku terhadap saudara lelaki, waris 

pesaka perempuan dan lelaki, di mana kesemuanya tidak boleh dipisahkan dan 

saling sandar menyandar di antara satu sama lain bak: 

 

Aur dengan tebing 

Ijok dengan soga 

Kok hilang dicari 

Kok cicir dipungut 

Kok hanyut dipinteh 

Kok luka ditasak 

Kok sakit diubatkan 

Kok haus diberi air 

Kok litak diberi nasi 
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Kok hidup dibela 

Kok mati ditanam 

 

(Mohd Rosli Saludin, 2011: 33) 

 

Sekiranya seorang lelaki kematian isterinya, maka adalah kewajipan Ibu Soko atau waris 

perempuan menjemputnya pulang semula ke telapaknya iaitu ke pangkuan waris lelaki. 

 

Dahulu datangnya dijemput dengan adat 

Perginya dihantar sepanjang adat 

Justeru  

Untung nan melambung 

Malang nan menimpa 

Kok ke laut pecah perahu 

Kok ke darat pecah periuk 

Kok sirih pulang kegagang 

Kok pinang nak pulang ke tampuk 

Belut nak pulang ke lumpur 

Anak buah nak pulang ke warisnya 

 

(Mohd Rosli Saludin, 2011: 33) 

 

 Ibu Soko ada hak dalam kerapatan adat dan terlibat sama sekali dalam majlis 

perbincangan secara langsung dan adalah tidak benar jika ia duduk di sebelah 

dalam rumah sahaja. 

 

Bulat Ibu Soko 

Rapat waris-waris berpesaka 

Melantik penyandang-penyandang pesaka adat 

Juga menurunkannya 

 

(Mohd Rosli Saludin, 2011: 34) 

 

Bermaksud:- 

Di dalam perlantikan penyandang pesaka, Ibu Soko memainkan peranan penting di 

dalam memilih calon yang layak menyandang pesaka adat. Ibu Soko akan 

menyenaraikan nama-nama yang dicalonkan, maka anak-anak buah akan membuat 

pilihan berdasarkan ciri-ciri  yang telah ditetapkan seperti tiada kesalahan dari segi adat, 

mengetahui mengenai adat dan sebagainya. Apabila ada permuafakatan, Ibu Soko akan 

melantik penyandang pesaka di hadapan anak-anak buah. Melalui permuafakatan Ibu 

Soko juga berhak menurunkan penyandang pesaka adat. 

 

Ibu Soko 

Penyeri rumahtangga 

Semarak kampung kota dan negeri 

 

(Mohd Rosli Saludin, 2011: 34) 
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Suasana dalam sesuatu perut bilangan Ibu Sokonya tidak ramai dan hanya tidak 

sampai 2 orang. Mereka adalah perempuan Adat Perpatih yang mahir dari segi Adat 

Perpatih. Ia boleh menyampaikan hal-hal adat ini secara spontan sahaja kerana 

berdasarkan pengalamannya yang banyak dan mantap. Ibu soko yang mahir ini banyak 

belajar dari alam dan pengalaman mereka pada masa lalu. Menurut teromba  adat. 

 

Penakik pisau siraut 

Ambil galah batang lintabung 

Selodang jadikan nyiru 

Air nan setitik jadikan lautan 

Tanah nan sekepal jadikan gunung 

Alam terkembang jadikan guru. 

 

(Mohd Rosli Saludin, 2009: 41) 

 

Dalam majlis beradat memang jelas keserlahan ibu soko ini dan ia jugalah yang 

paling bising dan sibuk untuk menguruskan majlis seperti berolek. Ibu soko akan melihat 

adakah kain tabir lelangit dipasang dengan betul, tabir lingkungan disiapkan, dipastikan 

juga ada tilam pandak, tepak sirih dan peminangan. Semuanya ini terletak diruang 

beradat. Menurut ibu soko majlis akan cacat jika tiada peralatan seperti ini. Malahan ibu 

soko boleh mencadangkan supaya tuan rumah didenda jika tiada peralatan yang 

disebutkan tadi. Buapak akan menjalankan setiap apa yang diarahkan dan yang 

dicadangkan. Buapak pun sebenarnya, akan merujuk sebarang hal kepada ibu soko dalam 

hal yang ada kaitan dengan adat. Jelas bahawa kerana: 

 

Lelaki nan menyandang pesaka 

Perempuan nan punya pesaka 

 

(Mohd Rosli Saludin, 2011: 36) 

 

TANGGUNGJAWAB WANITA DAN LELAKI DALAM ADAT PERPATIH 

 

Tanggungjawab Wanita dan lelaki sangat luas kepada anggota kelompok 

kekeluargaannya. Antara tanggungjawab-tanggungjawab itu ialah: 

 

 Melaksanankan ketentuan agama dan adat 

 

Setiap wanita Adat Perpatih merupakan peniti atau tali keturunan dan ibu contoh 

keluarga dan masyarakatnya. Oleh itu, mereka menjadi ikutan generasi muda. Oleh itu, 

mereka harus menunjukan turas tauladan yang baik dalam aspek keagamaan dan adat. 

Mereka harus memelihara diri bersesesuaian dengan teromba: 

 

Adat bersendikan syarak, 

Syarak bersendikan kitabulah. 

 

(Mohd Rosli Saludin, 2011: 39) 
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Tempat menda pula tertakluk dalam institusi bapa saudara dan ianya juga berperanan  

penting dalam mendidik anak buahnya. Malahan baik buruk sesuatu keluarga itu 

tertakluk kepada bapa saudara ini dan bapa saudara ini ada hak untuk mendidik secara 

langsung dan secara tidak langsung. Orang semenda pula bertindak memberi benih yang 

baik dan terlibat juga dalam mendidik dalam keluarga sebab Adat Perpatih ini sangat 

memberatkan kepada adab. Malahan adablah kunci terbaik menjadikan keluarga itu 

terbilang. 

 

 Bertanggungjawab meneruskan jurai keturunan kelompok kekeluargaannya. 

 

Semua anak yang lahir adalah mengikut suku ibunya dan tidak menurut suku bapa. Oleh 

itu, hubungan antara anak dan keluarga (suku) ibu lebih rapat. Lebih lanjut lagi, 

pensosialisasian dan pendidikan anak lebih dipengaruhi oleh lingkungan keluarga ibu. 

Namun begitu jika ditinjau dari segi adat bersendi syarak dan syarak bersedikan 

kitabullah lelaki juga penting dalam mendidik anak-anak sama ada orang semenda dan 

tempat menda. Tanpa orang semenda keluarga tidak akan boleh berjalan dengan 

lancarnya. Tempat menda pula adalah sebagai tempat rujukan dan pemantaunya. 

 

 Bertanggungjawab memastikan keturunannya menjadi ahli masyarakat yang 

berguna dan bersikap madani.  

 Memelihara harta pusaka 

 

Wanita adat sudah terlatih sebagai pelaku ekonomi dan ianya juga berunding dengan 

tempat menda dan orang semenda supaya apa yang dirancang boleh berjalan lancar. Oleh 

itu, tanggungjawab mereka dalam megendalikan harta adalah sama pentingnya kalaupun 

tidak penting berbandingkan dengan dua tanggungjawab yang dinyatakan di atas. Pada 

zaman aktiviti bersawah padi masih aktif, pelaku utama dalam kegiatan pertahunan 

adalah Wanita dan juga lelaki. Kedua-kedua pihak saling membantu. 

 

 Bertanggungjawab sebagai penguasa tanah dan rumah pusaka 

 

Wanita Adat Perpatih mempunyai tanah, rumah tempat tinggal, sawah, ladang. 

Tegasnya, semua harta diompokkan kepada wanita dan lelaki bertugas dan 

bertanggugjawab untuk mengurus, mengawasinya dan memelihara serta menambah 

harta demi kepentingan kelompok kekeluargaan anak-anaknya. Walaupun wanita 

diompokkan hak dan kuasa ke atas harta, namun dalam pentadbiran rumahtangga, suami 

atau orang semenda masih bertanggungjawab dan berkuasa. Tempat menda juga ada hak 

dan ada kuasa dalam hal tanah adat itu. Setiap hasil boleh dimakan bersama dan yang 

paling penting dalam hal ini kuncinya adalah muafakat. Keadaan ini diperuntukkan 

dalam teromba: 

 

Bendul yang empat, 

Semenda nan punya. 

 

(Mohd Rosli Saludin, 2011: 41) 
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WANITA DAN LELAKI DALAM STRUKTUR MASYARAKAT 

 

Prinsip ini mewajibkan perkahwinan antara lelaki dan wanita yang berlainan kelompok 

suku supaya semua suku itu saling berkaitan antara satu sama lain sebagai suatu 

masyarakat besar. Oleh itu, tidaklah berlaku persaingan antara kelompok.  

 

Alam beraja, 

Luak berpenghulu, 

Suku bertua, 

Anak buah beribu bapa,  

Orang semenda bertempat semenda. 

Raja menobat di dalam alam, 

Penghulu menobat di dalam luak, 

Lembaga menobat di dalam lingkungannya, 

Buapak menobat pada anak buahnya, 

Orang banyak menobat di dalam terataknya. 

 

(Abdul Rahman, 1964: 43) 

 

Melalui teromba di atas, menggambarkan social order dapat dicapai melalui 

gabungan erat prinsip-prinsip sosial iaitu keturunan dan perkahwinan serta dalam prinsip 

politik wilayah. Masyarakat Adat Perpatih menentukan bahawa setiap individu adalah 

anggota keluarganya, perutnya, sukunya, luaknya dan negerinya. Asas ikatan darah dan 

perkahwinan pada peringkat bawah mengeratkan ikatan antara individu kecuali dalam 

kalangan keluarga atau rumahtangga yang amat terbatas keanggotaan dan bidangnya. 

Individu adalah orang lain di luar anggota keluarga dan kerabat yang akrab. Dalam 

masyarakat Adat Perpatih, rangkaian ikatan-ikatan ini sentiasa ditanggapi dengan rasa 

yang mesra dan akrab terutama dalam bentuk adik-beradik dan waris. Di sinilah peri 

pentingnya mengetahui susur-galur keturunan melalui perempuan dengan dibantu oleh 

kaum lelaki. 

 

WANITA DAN LELAKI DALAM SISTEM PERWARISAN HARTA 

 

Peranan Wanita dan lelaki  sebagai pelindung keluarga.  Begitu juga jika sepasang suami 

isteri bercerai. Isteri terpaksa mengambil alih tugas yang dipikul oleh suaminya untuk 

mencari rezeki. Namun begitu tempat menda berperanan penting sebagai pelindungnya 

dan sebarang hal dalam kehidupan anak buahnya adalah dalam sokongan kuat tempat 

menda dan sebab itulah dalam pembahagian harta dalam bentuk tunai perlu dalam bentuk 

faraid.   Jika wanita itu telah menjadi janda tetapi mempunyia harta, kehidupannya kelak 

tidak tergugat. Ini disebabkan sebilangan kecil daripada janda-janda ini memiliki kebun 

getah dan tanah sawah. Oleh itu, mereka boleh mendapatkan rezeki dari sumber tanah 

tersebut. Namun begitu tempat menda ada peranan penting untuk semuanya berjalan 

lancar.  

 

Harta Pusaka 

Harta Carian 
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Harta Pembawa 

Harta Dapatan 

 

Wanita dan lelaki iaitu tempat menda memegang amanah terhadap harta pusaka, 

mempunyai obligasi ke atas harta yang diwariskan kepadanya itu. Ia mempunyai 

tanggungjawab ke atas keluarganya kerana memiliki tanah pusaka dan memantau 

tersebut. Tanggungjawab yang pertama adalah menjaga nyawa dan darah semua ahli 

dalam keluarga yang mempunyai ikataan darah daging. Ini sesuai dengan kata teromba: 

 

Cicir dipungut, 

Hilang dicari, 

Nyawa darah waris yang punya, 

Rugi laba isteri yang punya. 

 

(Mohd Rosli Saludin, 2011: 46) 

 

Tanggungjawab seterusnya ialah mengeluarkan belanja utuk upacara nikah 

kahwin. Perempuan juga harus mengeluarkan belanja bagi denda-denda yang berhubung 

dengan perkahwinan untuk mengadakan persalinan dan juga untuk hadiah. 

 

Tidak ada seorang pun dibenarkan menjual atau menggadaikan tanah pusaka 

kecuali atas empat alasan. Ini dapat digambarkan seperti teromba adat di bawah: 

 

Adat pusaka tak berdiri, 

Rumah gadang ketirisan, 

Gadis gadang tak berlaki, 

Mayat terbujur di tengah rumah. 

 

(Mohd Rosli Saludin, 2011: 47) 

 

Namun begitu jika tanah tersebut tidak ada pewaris wanita maka ia dipanggil 

pusaka gontong. Tempat menda ada hak terhadap tanah tersebut sebagai hak pakai 

sepanjang hayat. Jika tempat menda tidak mahu menjaga harta tersebut ia boleh menjual 

secara kasih sayang kepada saudara perempuan  terdekat. 

 

SISTEM PERWARISAN HARTA CARIAN SUAMI ISTERI 

 

Sistem perwarisan harta carian suami isteri telah ditetapkan oleh hukum adat berdasarkan 

kata-kata teromba: 

 

Bawaan kembali 

Carian bahagi, 

Dapatan tinggal, 

Suarang beragih, 

Sekutu belah 

 

(Mohd Rosli Saludin, 2020:  
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Pembahagian harta kepada waris si mati berpandukan kepada jenis harta carian 

itu. Sekiranya harta carian bujang atau janda, harta itu hendaklah diserahkan kepada suku 

atau waris si mati. Biasanya, orang perempuan menjadi waris untuk menerima harta 

tersebut. Bagi harta carian suami isteri pula, pembahagiannya akan terpulang salah 

seorang yang masih hidup. Jika suami yang meninggal dunia, harta itu akan kembali 

kepada isteri untuk dijagai. Begitu juga sebaliknya. Pihak lelaki yang masih hidup perlu 

menjaga harta tersebut untuk diwariskan kepada anak-anak lelaki atau perempuan. 

Sekiranya mereka tidak mempunyai anak, harta tersebut hendaklah dibahagikan di antara 

suku dan waris si suami dan juga si isteri. Perwarisan hata carian suami isteri seirama 

dengan kata adat: 

 

Carian bahagi, 

Mati laki tinggal ke bini, 

Mati bini tinggal ke laki, 

Mati laki bini tinggal ke anak. 

 

(Mohd Rosli Saludin, 2011: 51) 

 

Kalau perceraian hidup, harta carian bujang atau janda  dikembalikan semula 

kepada empunyanya. Harta carian laki bini juga akan dibahagikan di antara keduanya. 

Harta bawaan jika cerai hidup akan di bawa balik dan jika cerai mati akan pulang kepada 

keluarga lelaki itu. Dalam harta dapatan jika cerai hidup lelaki ada melabur wang untuk 

baiki rumah misalnya perlu ada timbangan untuk diganti wang tersebut. Sampai satu 

tahap jika tidak dapat diganti pasangan tersebut tidak jadi bercerai. Jika cerai mati 

keluarga lelaki boleh menuntutnya dalam adat bersuarang ini. Jika hendak berlaku cerai 

hidup tempat menda memainkan peranan menjaga suami saudaranya tadi dan bawa ke 

rumahnya. Dijaga segala makan dan minumnya dan ketika itu akan berlaku proses 

psikologi untuk berbaik-baik semula. Dalam adat bersuarang ini, imam, saksi, buapak, 

ibu soko dan bapa saudara memainkan peranan  penting untuk mendamaikan. 

 

SISTEM PERWARISAN HARTA PERKAHWINAN 

 

Harta perkahwinan terdiri daripada harta carian, harta pembawa dan harta dapatan. 

Apabila terjadi perceraian, harta yang dibawa pada permulaan perkahwinan wajib 

diserahkan kembali kepada pihak masing-masing. Oleh itu, harta pembawa dikembalikan 

kepada suami dan harta dapatan tetap kepunyaan isteri. Harta carian laki bini dibahagi 

sama di antara suami dan isteri tanpa memandang siapa yang bersalah  dan berapa  jumlah 

anak. 

 

Pembahagian harta perkahwinan ini didasarkan kepada peraturan-peraturan adat yang 

berbunyi: 

 

Adat pertemuan dinikahi, 

Habis pertemuan dicerai, 

Carian dibahagi, 

Dapatan, tingggal, 

Pembawa, kembali. 
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Pembawa kembali, 

Dapatan tinggal, 

Carian dibahagi, 

Mati laki tinggal ke bini, 

Mati bini tinggal ke laki. 

 

(Mohd Rosli Saludin, 2011: 52) 

 

 

PANDANGAN DAN CADANGAN 

 

Kajian tajuk ini adalah asas untuk pemahaman ke arah  menjadikan 50 Koto dan Negeri 

Sembilan sebagai bandar kembar. Pengkaji mencadangkan Luak Jempol untuk mewakili 

Negeri Sembilan kerana luak ini banyak mempunyai persamaan dengan 50 Koto. 

Tambahan pula Tuanku Raja Besar banyak berjasa di Luak Jempol ini. Yamtuan Negeri 

Sembilan pula banyak mempunyai hubungan yang baik dengan Luak Jempol. Nama-

nama suku dan kampung yang ada di Luak Jempol banyak persamaan yang ada di 50 

Koto. Cadangan bandar kembar ini harus kita perincikan tahap demi tahap dan banyak 

mendapat sokongan daripada YB Nichole Tan Lee Koon, Exco Wanita dan Keluarga dan 

telah banyak membantu dalam perjalanan seminar ini dengan jayanya. Bantuan 

keewangan, pandangan dan juga nasihat sangat kita hargai. Kita beruntung kerana adat 

ini telah merentas ke kaum yang lain dan ini menunjukkan suatu perkembangan yang 

cukup sihat ke arah pemantapan perpaduan kaum melibatkan peringkat kampung, luak, 

negeri, negara dan juga antarabangsa. 

 

Kertas kajian ini mengarah kepada pentingnya peranan keluarga dalam Adat 

Perpatih di Negeri Sembilan termasuk golongan lelaki dan juga wanita. Jadi tidak akan 

timbul lagi kritikan bahawa Adat Perpatih ini pentingkan kaum Wanita sahaja. Kaum 

lelaki juga sama pentingnya dalam mendokong Adat Perpatih ini untuk menjadi adat 

yang terhebat sekali dari segi amalannya. Bila kita sudah saling memahami akan hal ini, 

baharulah kita  boleh tinjau peluang kepada keluarga yang ada di 50 Koto dan juga di 

Negeri Sembilan terutamanya di Luak Jempol.  

 

       Pemerintah 50 Kota dan Jempol, Negeri Sembilan dicadangkan untuk 

mengembangkan hubungan dan kerjasama persahabatan yang telah terjalin tersebut, 

terutama yang berkaitan dengan: 

 

1.   Peningkatan apresiasi dan pertukaran kesenian serta kebudayaan 

2.   Peningkatan dalam aktiviti pelancongan 

3.  Pertukaran pengalaman dalam bidang kerajinan tangan dan industry rumahtangga 

4.  Pertukaran pengalaman dalam bidang pentadbiran pemerintahan dan pembangunan 

5.  Pembinaan nilai generasi muda dalam bidang persatuan dan sukan.               

 

Pemimpin kedua-dua belah pihak boleh berpakat untuk memantapkan lagi 

hubungan kekeluargaan antara 50 Koto dengan Luak Jempol Negeri Sembilan secara 

garis panduannya sebagai cadangan berikut: 
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A.  Bidang Kesenian dan Kebudayaan 

 

1)  Pertukaran   kegiatan   kesenian   dan   kebudayaan,   terutama Tradisional 

Minangkabau  dan  Jempol secara baik. Jika di Jempol sudah terdapat  kumpulan 

bongai, tumbuk kalang dan juga caklempong 

 

2)  Meningkatkan    penghayatan    terutama    dalam    rangka pelancongan adat dan 

budaya. Adat dan budaya  di Jempol banyak persamaan dengan 50 Koto dan ini 

boleh diperhebatkan  lagi. 

 

B.  Bidang Pelancongan. 

 

Meningkatkan  pelancongan komersial  dengan kegiatan-kegiatan 

 

1)  Peningkatan bahan dan perkhidmatan yang telah ada. Bahan pelancongan di Jempol 

memang sudah sedia tersusun rapi dari sejak zaman dahulu lagi  hinggalah ke zaman 

moden ini. 

 

2)  Peningkatan bahan-bahan pelancongan di 50 Koto dan Jempol. Bahan-bahan 

pelancongan di Jempol banyak yang bersifat warisan tradisi. Contohnya kerajaan lama 

di Anak Air Penghulu yang melibatkan Anak Air Songsang, Makam Penghulu Daim, 

Makam To’ Jempol, Makam Isteri  Penghulu Daim, Balai Penghulu Daim, Balai Jatuh 

Hukum,Makam Berbentuk Batu Megalith dan juga Rumah Tradisi Bumbung Panjang.  

 

3) Promosi dan penjualan bahan pelancongan di 50 Koto dan Jempol, Negeri Sembilan. 

Paling menarik di Anak Air Penghulu ini juga terdapat beberapa suku yang terpenting 

yang datang dari 50 Koto, Indonesia iaitu Suku Tanah Datar, Suku Seri Melenggang dan 

Suku Batu Hampar dan terdapat juga Suku Biduanda. 

 

4)  Mengadakan    hubungan   penerbangan   langsung di tempat yang difikirkan sesuai. 

 

5)  Tersedianya tawaran pelancongan jalan darat dan feri.  

                     

C.  Bidang Industri dan Kerajinan : 

 

1. Penjualan dan promosi  hasil-hasil industri  dan  kerajinan di Jempol, Malaysia 

dan 50 Koto, Indonesia. 

2. Kerjasama besar-besaran hasil industri  dan  kerajinan. 

3.  Kerjasama pengembangan motif dan bentuk  industri  dan kerajinan. 

4.  Kerjasama pengolahan barang-barang industri  dan kerajinan  di Jempol 

Malaysia dan 50 Koto, Indonesia 

5. Mengusahakan  adanya  tempat jualan  hasil-hasil  industri dan kerajinan di 

Jempol, Malaysia dan 50 Koto, Indonesia. 

6.  Mengadakan   pusat promosi bersama bidang pelancongan di Jempol, Malaysia 

dan 50 Koto, Indonesia. 
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D.  Bidang Urusan  Pemerintah dan Perancangan Bandar. 

 

1) Pertukaran  pandangan  dan  pengalaman  di  bidang  penyelenggaraan pembangunan 

dan perancangan bandar. 

 

2)  Melatih  pekerja di bidang perancangan Bandar.  

 

E.  Bidang Belia dan Sukan  

 

1)  Peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi. 

 

2)  Pertukaran belia terutama di bidang kesenian, sukan dan latihan kerja          

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, nyatalah bahawa kajian  ini sangat penting 

dalam kita melestarikan peranan keluarga dalam Adat Perpatih agar budaya bangsa ini 

terus maju dan berkembang setiap masa. Antara kepentingan kajian  ini bagi 

membongkar dan mencungkil apa yang tersirat melalui institusi keluarga supaya orang 

luar lebih memahami tentang peranan dan tangggungjawab keluarga dalam Adat 

Perpatih.  Kajian ini dapat menyedarkan masyarakat keseluruhannya terhadap 

kesalahfahaman mereka dalam Adat Perpatih terutamanya tanggapan umum mengenai 

kuasa wanita yang diakatakan bersuara lantang, mendominasi dan berkuasa ke atas 

lelaki. Tanggapan ini perlu dibuang dan dihakis agar Adat Perpatih ini tidak lagi menjadi 

bahan ejekan dan cemuhan masyarakat. 

   

       Tuntasnya, jelaslah bahawa Peranan Keluarga dalam Adat Perpatih amat penting 

kerana peranannya sebagai pemegang amanah dalam melindungi dan mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat dalam lingkungannya. Harapan pengkaji semoga kajian ini 

dapat membantu sesiapa sahaja yang ingin mengetahui dan memperdalami peranan 

keluarga dalam Adat Pepatih. Bersama-samalah kita berusaha memartabatkan peranan 

keluarga di dalam adat ini agar kekal sepanjang zaman dan seterusnya dapat pula diterajui 

dan dinikmati oleh generasi pada masa akan datang. Kajian juga menunjukkan bahawa 

setiap penerangan akan ditegaskan oleh teromba untuk mengukuhkan hujah peranan 

keluarga ini. Tanpa ada teromba penerangan akan menjadi hambar dan itulah bahasa 

indah yang mengawal dan menjaga masyarakat Adat Perpatih itu sendiri. 
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PERANAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEWUJUDKAN NEGERI KEMBAR  

(LIMA PULUH KOTA DAN NEGERI SEMBILAN ) 

 

 

ASARIWARNI 

 

 

PENDAHULUAN 
 

Berbicara peranan perguruan tinggi tidak terlepas dari TRI DARMA Perguruan 

Tinggi (1) Pendidikan dan Pengajaran, (2) Penelitian, (3) Pengabdian Masyarakat. 

Pendidikan dan Pengajaran akan menghasilkan Sumber daya manusia (SDM) 

merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam suatu institusi, tidak terkecuali 

pada bidang pendidikan. Negara yang hebat akan menempatkan pendidikan sebagai 

prioritas pertamanya, kerana dengan pendidikan, kemiskinan pada rakyat di negara 

tersebut akan dapat tergantikan menjadi kesejahteraan. Bagaimanapun, dalam 

perkembangannya, pendidikan di Lima Puluh Kota dan Negeri Sembilan Malaysia 

senantiasa harus menghadapi beberapa masalah di setiap tahapnya. Masalah-masalah 

tersebut hanya dapat diselesaikan dengan partisipasi dari semua pihak yang terkait di 

dalam sistem pendidikan. Dalam hal tersebut, perguruan tinggi mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam meningkatkan pendidikan yang dalam pelaksanaannya 

yaitu dengan menerapkan strategi-strategi yang diharapkan mampu melahirkan 

generasi muda dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. 

 

Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang 

berkualitas. Salah satu intitusi yang paling bertanggung jawab dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia adalah perguruan tinggi. Sehingga perguruan tinggi 

harus melakukan penyesuaian yang dinamis terhadap lingkungan. Salah satu bentuk 

penyesuaian perguruan tinggi adalah diberlakukannya kerangka pengembangan 

pendidikan tinggi jangka panjang HELTS (High Education Long Term Strategy), 

Utlubulilma minal mahdi ilal lahdi yang mempunyai tiga pilar utama yaitu 

Peningkatan daya saing bangsa, Otonomi insdustri pendidikan tinggi, dan Kesehatan 

organisasi. 

 

Perguruan tinggi itu memiliki misi ganda yaitu peningkatan kualitas dan 

peningkatan kuantitas. Artinya menghasilkan manusia yang berkualitas dalam 

kuantitas yang besar. Tugas perguruan tinggi adalah menghasilkan manusia-manusia 

yang kreatif, memiliki daya saing yang tinggi dan produktif. Perguruan tinggi juga 
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mengemban fungsi dalam membina dan mendidik mahasiswa untuk menjadi sumber 

daya manusia yang cerdas agar berperan dan berkontribusi terhadap pembangunan 

sesuai posisi dan kemampuannya masing-masing. Sedemikian pentingnya 

peningkatan kualitas ini sehingga dalam pembangunan sumber daya manusia, 

pengembangannya perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak. 

 

Namun maju mundurnya lembaga perguruan tinggi tersebut sangat 

ditentukan oleh sumber daya manusia itu sendiri dan manajemen pengelolaan. Tentu 

saja tenaga edukatif (dosen) sebagai titik sentral dalam keberhasilan perguruan tinggi 

disamping staf administratif dan lembaga-lembaga kemahasiswaan. Kualitas dan 

komitmen tenaga edukatif (dosen) yang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang 

memadai serta lingkungan yang kondusif, akan memberikan kepuasan tersendiri bagi 

dosen dan ini merupakan kunci utama keberhasilan sebuah lembaga pendidikan 

tinggi. Dengan demikian dapatkah perguruan tinggi meningkatkan sumber daya 

manusia yang berkualitas? 

 

SUMBER DAYA MANUSIA  DAN PENDIDIKAN 

Menurut Undang-Undang RI No 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Sedangkan Sumber Daya Mausia (SDM) adalah kemampuan terpadu dari 

daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Selanjutnya dijelaskan bahwa daya 

pikir adalah kecerdasan yang dibawa lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan 

adalah diperoleh dari usaha pendidikan. Daya fisik adalah kekuatan dan ketahanan 

seseorang untuk melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas yang diembannya. 

Dengan demikian, SDM bidang pendidikan adalah kompetensi fungsional yang 

dimiliki tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya. 
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Pengembangan dan pendidikan merupakan dua konsep yang berbeda, tetapi 

memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam hal ini, 

pengembangan dapat dilakukan melalui pendidikan, sehingga pendidikan menjadi 

wahana bagi pengembangan. Untuk itu, maka pendidikan memerlukan SDM yang 

kompeten sebagai aset bagi proses pengembangan dan SDM yang kompeten tersebut 

dicapai melalui proses pengembangan. Dengan demikian, SDM menjadi bagian 

penting dalam pengembangan dan pendidikan. SDM berkualitas yang dibutuhkan 

diperoleh melalui suatu proses, sehingga dibutuhkan suatu program pendidikan dan 

pelatihan untuk mempersiapkan dan pengembangan kualitas SDM yang sesuai 

dengan transformasi sosial. 

PENDIDIKAN DI INDONESIA 

Pendidikan merupakan usaha etis dari manusia, untuk manusia, dan untuk 

masyarakat manusia. Pendidikan dapat mengembangkan bakat seseorang sampai 

pada tingkat optimal dalam batas hakikat individu, dengan tujuan supaya tiap 

manusia bisa secara terhormat ikut serta dalam pengembangan manusia dan 

masyarakat terus menerus mencapai martabat kehidupan yang lebih tinggi. 

Pendidikan merupakan cahaya penerang yang menuntun manusia dalam menentukan 

arah, tujuan, dan makna kehidupan ini. 

Melihat pada beberapa tahun lalu, Indonesia memiliki siswa yang cerdas, 

jenius dan brilian yang bernama Bacharuddin Jusuf Habibie. Beliau adalah seorang 

tokoh yang memberikan kontribusi sangat besar bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, bukan hanya di negara kita tercinta Indonesia tetapi juga 

dalam kancah dunia. Beliau memiliki karier yang gemilang sebagai penemu teori 

kedirgantaraan, namun apakah kesuksesan Habibie ini adalah isyarat suksesnya 

sistem pendidikan di Indonesia? Pada kenyataannya pendidikan di Indonesia tidak 

segemilang karier Habibie. Data UNESCO tahun 2013 menyebutkan bahwa 

Indonesia menduduki peringkat 121 dari 185 negara ditinjau dari mutu 

pendidikannya. Tetapi di balik itu kata Habibie di akhir hayat nya “tidak ada gunanya 

teknologi yang canggih kalau tidak dibarengi dengan ilmu agama, saya merasa 

gersang”. 
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Selain itu data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukan bahwa 

diantara 1,6 juta peserta uji kompetensi guru, lebih dari 1,3 juta diantaranya memiliki 

nilai dibawah 60 dari rentangan nilai 0 sampai 100. Dari ujian ini pula, hanya 192 

guru yang mendapatkan nilai diatas 90 sementara hampir 130 ribu diantaranya hanya 

mampu memperoleh nilai dibawah 30. Betapa rendahnya kapabilitas tenaga pengajar 

yang mana nantinya akan berimbas kepada kualitas pendidikan di setiap daerah. 

Belum lagi Sistem pendidikan atau kurikulum di Indonesia yang masih sering 

berubah. Kerana pada kenyataannya pemerintah sering melakukan perubahan 

kurikulum pendidikan yang baru untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 

Walaupun terkadang tujuan dari pemerintah dalam meningkatkan pendidikan tidak 

selalu sejalan dengan kenyataan di lapangan. 

Begitu banyaknya problematika pendidikan di Indonesia yang muncul mulai 

dari kurikulum, kualitas, kompetensi, bahkan kompetensi kepemimpinan baik 

dijajaran tingkat atas maupun tingkat bawah seperti yang telah disebutkan di atas. 

Kerana pendidikan merupakan kunci pembangunan nasional, untuk itu peranan 

kepemimpinan dalam dunia pendidikan sangat penting dalam membuat arah dan 

implementasi kebijakan pendidikan. Memang harus diakui bahwa masalah 

pendidikan termasuk masalah yang paling sulit untuk ditangani. Berbagai macam 

kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah, walaupun dalam prakteknya kadang-

kadang menyimpang dari ketetapan. Meskipun demikian kita tidak boleh sepenuhnya 

menyalahkan pemerintah dalam rendahnya mutu pendidikan di Indonesia ini tetapi 

kita harus menyadari bahwa kemajuan pendidikan tersebut menjadi tugas bagi semua 

pihak. Kita harus mengintrospeksi diri sendiri, jangan tanyakan apa yang telah kita 

dapatkan dari sistem pendidikan tersebut, tetapi tanyakan kepada diri kita sendiri 

kontribusi apa yang telah kita berikan untuk membantu pemerintah dalam 

memajukan mutu pendidikan di Indonesia. 

MENINGKATKAN SDM DARI PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI 

Hal mendasar yang patut diperhitungkan oleh bangsa Indonesia, khususnya 

pemerintah Indonesia yaitu bagaimana menjadikan negara dengan jumlah penduduk 

yang besar dalam unggul mutu sumber daya manusianya. Dengan demikian 
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tantangan terbesar dari bangsa ini adalah tentang rendahnya mutu pendidikan. 

Bangsa ini mau tidak mau harus melakukan perbaikan dan pembaharuan di berbagai 

sektor yang berkaitan dengan pendidikan. Tentang prospek pendidikan nasional ke 

depan dalam menghadapi era perkembangan globalisasi, kesadaran global tentang 

peningkatan sumber daya manusia adalah sebuah keharusan bagi dunia pendidikan. 

Hal ini kerana pendidikan sebagai bentuk investasi dalam mempersiapkan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. 

Dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia yang unggul dan 

berkualitas dari perguruan tinggi pastinya memerlukan strategi-strategi yang perlu 

untuk dilakukan. Adapun strategi yang dapat dilakukan diantaranya yang pertama 

yaitu dari segi dosen sebagai pengajar dan pendidik. Dosen harus mempunyai 

kualifikasi yang diperlukan bagi penyampain ilmunya kepada mahasiswa. Dengan 

tenaga dosen yang berkompeten dan berkualitas akan memudahkan penyampaian 

ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang disampaikan kepada mahasiswa 

dapat diterima dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan mahasiswa dengan 

kajian bidang ilmu yang dipilihnya. Selain itu perlu adanya upaya untuk 

meningkatkan kualitas dosen yang ada sekarang, perubahan-perubahan mendasar 

pada kurikulum dan metode belajar mengajar akan timpang dan bisa jadi kurang 

efektif. Peningkatan kualitas dosen perlu dimulai dari sistem perekrut, peningkatan 

kemampuan dosen, sistem penilaian terhadap kemampuan dan kinerja dosen, serta 

sistem peningkatan karirnya. Tentu saja upaya peningkatan kualitas dosen perlu 

disertai dengan peningkatan kesejahteraannya. Kemampuan dosen itu meliputi 

kemampuan dalam ilmu pengetahuan yang akan diajarkan dan teknik dalam 

memberikan pengajaran. Hal ini berarti peningkatan kemampuan dosen perlu 

dilakukan dari dua aspek yaitu peningkatan ilmu pengetahuan di bidangnya, dan 

kemampuan atau ketrampilan dalam mengajar, yakni menggunakan metode 

pembelajaran secara tepat. Di samping itu juga dapat dilakukan melalui 

meningkatkan kegiatan-kegiatan seminar baik lokal, regional dan nasional, 

simposium, diskusi, serta penataran-penataran dan lokakarya, baik di fakultas dan 

universitas sendiri, maupun di perguruan tinggi terkemuka di tanah air. 

Meningkatkan kegiatan kerjasama dengan dinas-dinas, dunia usaha dan dunia 
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industri dalam kaitannya dengan program keterkaitan dan kesepadanan sebagai 

penambah wawasan dan cara berpikir serta ketrampilan bagi dosen. Dengan adanya 

keterkaitan secara sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia 

usaha/industri, maka ketimpangan mutu lulusan perguruan tinggi merupakan 

tanggung jawab yang harus dipikul bersama. Pemerintah memberikan fungsi 

pembinaan dan pengaturan, dunia usaha/industri menyerap lulusan dan perguruan 

tinggi menyiapkan lulusannya dengan standarisasi mutu guna mengisi dunia kerja 

tersebut. 

Strategi yang kedua yaitu dari segi mahasiswa. Strategi ini dilakukan dengan 

cara melakukan seleksi pada calon mahasiswa. Pada sebagian institusi perguruan 

tinggi biasanya membuat target dalam menampung mahasiswa sebanyak-banyaknya. 

Penerimaan calon mahasiswa yang sebanyak banyaknya tanpa melakukan tes seleksi 

maka kualitas dari calon mahasiswa tersebut masih dipertanyakan. Apakah calon 

mahsiswa tersebut telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Untuk itu perlu 

adanya sistem seleksi yang nantinya akan menghasilkan mahasiswa yang berkualitas 

pula. Dalam meningkatkan mutu pendidikan, dari calon mahasiswa harus betul-betul 

dapat dijaring dengan seleksi yang ketat supaya calon mahasiswa yang diterima itu 

mempunyai standar kualitas yang baik kerana bagaimanapun mahasiswa memiliki 

tanggung jawab terhadap perkembangan sebuah perguruan tinggi. Untuk menambah 

mutu serta kemampuan mahasiswa ketika masih mengikuti perkuliahan di perguruan 

tinggi, maka perlu ditambah dengan kemampuan berorganisasi. Kerana dengan 

mengikuti organisasi ini akan mampu mengembangkan potensi pribadi dari 

mahasiswa dan menambah pengalaman guna menunjang ilmu pengetahuan yang 

diterimanya. 

Strategi yang ketiga yaitu dari segi Sarana dan Prasarana. Untuk 

menghasilkan kualitas tenaga lulusan perguruan tinggi, maka harus bekerja sama 

dengan pihak dunia usaha/industri sebagai penyerap dan pemakai tenaga lulusan 

perguruan tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan unsur mahasiswa, 

alumni dan perusahaan-perusahaan yang mewakili dunia usaha, untuk memberikan 

masukan yang berguna untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang 

diharapkan mampu berkiprah di era globalisasi. Untuk itu, maka perlu perbaikan 
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terhadap kurikulum dengan menambahkan program-program baru seperti: 

penguasaan bahasa internasional, teknologi komputer, program magang dan etika. 

Laboratorium sebagai ajang latih dan praktek mahasiswa perlu dilengkapi dengan 

fasilitas yang cukup serta program pelatihannya harus disesuaikan dengan 

perkembangan dunia industri dan jasa. Sedangkan perpustakaan sebagai jantungnya 

perguruan tinggi perlu diperkaya dan dilengkapi dengan berbagai jurnal dan literatrur 

yang terbaru. Sarana komputerisasi dan perangkat yang lengkap memungkinkan 

mahasiswa dapat melakukan interaksi secara global, termasuk menggali pengetahuan 

lewal internet. Demikian pula gedung atau ruang perkuliahan serta perlengkapannya 

sebagai penunjang proses pendidikan dan pengajaran sangat perlu mendapat 

perhatian dari segi kebersihan, keindahan serta kenyamanannya. 

Kabupaten 50 Kota 

Kabupaten Lima Puluh Kota secara geografis berada pada posisi yang sangat 

strategis dimana daerah ini merupakan pintu gerbang utama distribusi orang dan 

barang dari dan ke Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, kondisi yang sangat 

menguntungkan ini berbanding terbalik dengan perkembangan Kabupaten Lima 

Puluh Kota dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi, fasilitas 

kesehatan, pendidikan sosial dan kemasyarakatannya masih jauh tertinggal dari 

daerah lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari Produk 

Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Provinsi Sumatera Barat yang mencatat bahwa 

di tahun 2015 PDRB Harga Konstan Kabupaten Lima Puluh Kota (lebih kurang 9 

Trilyun ) hanya tertinggal 1,8 Trilyun dari Kabupaten agam ( lebih kurang 11,9 

Trilyun ) namun pada akhir tahun 2019, PDRB Kabupaten Agam (lebih kurang 14,6 

Trilyun ) telah jauh berada di atas Kabupaten Lima Puluh Kota ( lebih kurang 11 

Trilyun ) dengan selisih lebih dari 3,5 Trilyun.  

Dari sisi infrastruktur, jika daerah lain telah memiliki pusat pertumbuhan 

ekonomi dan aktifitas pendidikan serta kesehatan yang jelas, pusat pertumbuhan 

Kabupaten Lima Puluh Kota masih sporadis dan belum tertata dengan baik. Sebagai 

contoh fasilitas pemerintahan dan kesehatan yang tidak berada di lingkungan ibukota 

kabupaten. Hal ini tentu mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi baik bagi 

pemerintahan itu sendiri maupun bagi masyarakatnya. Kondisi - kondisi ini tentu 
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akan semakin menghambat perkembangan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh 

Kota. Ditambah dengan terjadi perubahan yang masif didalam seluruh aspek 

kehidupan akibat Pandemi Covid - 19 yang melanda dunia secara global, 

mengharuskan terjadinya perubahan pola kehidupan yang bersifat analog ke digital 

dalam waktu yang singkat dimana teknologi komunikasi dan informasi memainkan 

peranan yang sangat krusial dalam arena persaingan baik skala lokal, nasional dan 

global. Kecepatan, kecermatan, efisiensi, partisipasi, transparansi dan kepercayaan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi prinsip utama untuk bisa tetap berdiri 

dalam kancah persaingan global ini.  

Berdasarkan kondisi - kondisi diatas dikombinasikan dengan kerangka 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) 2020 - 2024, yang 

dituangkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 pada tanggal 14 Februari 2020 

yang lalu maka kami mencoba untuk menyusun suatu gambaran tentang apa yang 

akan dituju oleh Kabupaten Lima Puluh Kota dalam lima tahun ke depan. Gambaran 

- gambaran ini sangat sejalan dengan visi Indonesia ke depan yaitu; " Terwujudnya 

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong 

Royong ". Kemudian diterjemahkan dalam tujuh agenda pembangunan, yaitu (1) 

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan 

berkeadilan, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan 

menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan 

berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) Memperkuat 

infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) 

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan 

iklim, dan (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan 

publik. Berdasarkan visi dan misi yang dinyatakan dalam RPJMN 2020 2024 

tersebut, terdapat tiga kebijakan pembangunan nasional yang sangat sesuai dengan 

kondisi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam RPJMD nya rangka percepatan 

pembangunan daerah yang terpadu.  
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Nagari Sembilan 

Minangkabau atau Orang Minangkabau adalah salah satu etnis yang ada di Malaysia. 

Etnis ini banyak memberikan pengaruh kepada Malaysia, baik berupa makanan, 

musik, hingga seni bela diri. Adat Perpatih yang berakar dari adat Minangkabau juga 

masih dipraktikkan di beberapa kawasan, terutama Negeri Sembilan. Selain di negara 

bagian tersebut, orang Minang dalam jumlah besar dapat dijumpai 

di Selangor dan Melaka. 

Orang Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa asal Indonesia yang 

ada dalam demografi Malaysia, bersama suku Bugis, Jawa, Banjar, dan Bawean. 

Migrasi orang Minangkabau ke Malaysia telah terjadi sekurangnya sejak abad ke-14, 

ketika para penambang emas asal Minang menambang di kawasan Melaka dan 

Negeri Sembilan. Orang Minangkabau di Malaysia telah beradaptasi dengan budaya 

dan nilai sosial setempat dengan sangat baik. Masyarakat Minangkabau di Malaysia 

telah mengadopsi budaya Melayu, mereka berbicara dalam bahasa Melayu dan 

menggunakan nama-nama khas orang Melayu. 

Orang Minangkabau cukup mendominasi di Negeri Sembilan, baik dari segi 

jumlah populasi dan kebudayaan. Pada permulaan abad ke-14, orang-orang 

Minangkabau tiba di Negeri Sembilan melalui Melaka dan sampai ke Rembau. Orang 

Minangkabau yang tiba saat itu memiliki peradaban yang lebih maju daripada Orang 

Asli, suku pribumi di Negeri Sembilan. Dari hasil perkawinan antar orang 

Minangkabau dengan Orang Asli lahirlah suku Biduanda. Dari suku Biduanda inilah 

asal petinggi-petinggi Negeri Sembilan yang dipanggil 'Penghulu' dan 'Undang'. 

Migrasi awal orang Minangkabau kebanyakan berasal dari wilayah Tanah Datar dan 

Lima Puluh Kota. 

Sebelum adanya institusi Yang di-Pertuan Besar, Negeri Sembilan berada di 

bawah naungan Kesultanan Johor. Setelah itu pada tahun 1773, Negeri Sembilan 

menjemput Raja Melewar ke Pagaruyung, dan menjadi kerajaan yang terpisah dari 

Johor.[3] Kerana menerapkan Adat Perpatih, saat ini masyarakat Negeri Sembilan 

masih mewariskan suku dan harta pusakanya berdasarkan garis matrilineal. 
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INTEGRASI MINANGKABAU SEBAGAI MELAYU 

Suku Minangkabau di Malaysia tidak dikategorikan sebagai suku bangsa 

tersendiri. Namun sensus penduduk di Malaysia umumnya mengkategorikan 

orang Minang sebagai Orang Melayu. Mereka memiliki hak dan kewajiban 

sebagaimana orang Melayu lain sesuai konstitusi dan undang-undang yang berlaku 

di Malaysia. 

Orang yang diakui sebagai Melayu menurut Perlembagan 

Persekutuan (Konstitusi Negara Malaysia) perkara 160 klausa 2 adalah sebagai 

berikut: 

“Orang Melayu” ertinya seseorang yang menganuti agama Islam, lazim bercakap 

bahasa Melayu, menurut adat Melayu dan— 

(a) yang lahir sebelum Hari Merdeka di Persekutuan atau Singapura atau yang lahir 

sebelum Hari Merdeka dan ibu atau bapanya telah lahir di Persekutuan atau di 

Singapura, atau yang pada Hari Merdeka berdomisil di Persekutuan atau di 

Singapura; atau 

(b) ialah zuriat seseorang yang sedemikian;   

Hal ini menyebabkan semua ras dan suku tanpa terkecuali jika memenuhi 

syarat diatas akan diklasifikasikan sebagai Melayu dan mendapatkan hak 

keistimewaan dan kewajiban sebagai orang Melayu di Malaysia menurut 

hukum Malaysia. 

HAK DAN KEISTIMEWAAN MELAYU 

Hak istimewa orang Melayu adalah hak yang telah disepakati oleh para 

pemimpin Malaysia terdahulu yang mereka berikan kepada orang Melayu sebagai 

kompensasi kesediaan rakyat Melayu di tanah Melayu untuk menerima 

etnis Tionghoa dan etnis India untuk berbagi kehidupan di tanah Melayu secara 

bersama-sama. Hak-hak keistimewaan ini termaktub dalam perkara 

153 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. 

Keturunan Minangkabau yang diklasifikasikan sebagai Melayu di Malaysia 

sebenarnya diuntungkan kerana konstitusi Malaysia memberikan hak-hak 
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keistimewaan bagi orang-orang Melayu di negara tersebut. Berikut isi kandungan 

hak-hak keistimewaan orang Melayu menurut Perlembagaan 

Persekutuan Malaysia: 

Beberapa jabatan penting di dalam pemerintahan Malaysia harus dipegang 

oleh orang Melayu. Salah satu jabatan tertinggi yang hanya dapat diduduki oleh 

orang Melayu adalah Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Yang di-Pertuan 

Agong adalah gelar resmi bagi kepala negara di Negara Malaysia dan memiliki masa 

jabatan selama lima tahun.Yang di-Pertuan Agong pertama Malaysia dijabat 

oleh Tuanku Abdul Rahman yang merupakan keturunan Minangkabau. 

(Peruntukan Beasiswa) Kuota pemberian beasiswa atau bantuan pendidikan 

lainnya harus mengutamakan orang Melayu terlebih dahulu daripada orang bukan 

Melayu. 

(Bantuan Ekonomi) Setiap peraturan dibuat untuk memudahkan orang-orang 

Melayu dalam mendapatkan izin atau sertifikasi untuk menjalankan usaha, bisnis 

ataupun kegiatan ekonomi lainnya. 

Sensus penduduk di Malaysia tidak mengkategorikan Minangkabau sebagai 

suku bangsa tersendiri, tetapi umumnya diklasifikasikan sebagai suku Melayu. 

Namun berdasarkan perkiraan, ada sekitar 934.000 jiwa orang Minangkabau yang 

bermukim di Malaysia. Meski tak sampai 5% populasi Malaysia, namun kehadiran 

mereka telah memberikan kontribusi cukup besar bagi perkembangan negara ini. 

Sebelum masa kemerdekaan, telah banyak Orang Minangkabau di Malaysia 

yang berkiprah dan memberikan pengaruh. Mereka sebagian besar adalah para 

pedagang, ulama, dan politisi. Jauh sebelum kedatangan Inggris ke Pulau Pinang, 

sudah banyak pengusaha Minang yang berdagang di pulau itu. Datuk 

Jannaton, Nakhoda Intan, dan Nakhoda Kecil adalah beberapa pengusaha lintas 

selat yang berbasis di Pulau Pinang.  

Pada abad ke-19, Muhammad Saleh Al-Minankabawi menjadi mufti 

di Kerajaan Perak dan Utsman bin Abdullah menjadi kadi pertama di Kuala 

Lumpur. Selain itu, Haji Taib yang memiliki usaha cukup besar, menjadi peneroka 

kawasan Chow Kit di Kuala Lumpur.[10][11] Pada pertengahan abad ke-20, banyak 
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tokoh Minang yang menjadi pejuang sekaligus politisi. Beberapa diantaranya 

adalah Abdullah C.D., Ahmad Boestamam, Burhanuddin al-Hilmi, Shamsiah 

Fakeh, dan Mokhtaruddin Lasso. 

Setelah kemerdekaan, banyak tokoh penting dan figur publik Malaysia yang 

merupakan keturunan Minangkabau. Antara lain adalah Sheikh Muszaphar 

Shukor seorang angkasawan Malaysia yang pertama ke ruang angkasa, Rais 

Yatim politisi terlama yang menjabat sebagai menteri, U-Wei bin Haji Saari salah 

seorang sutradara terbaik Malaysia, pengusaha Kamarudin Meranun, dan Saiful 

Bahri penggubah lagu kebangsaan Malaysia, Negaraku. 

TOKOH MINANGKABAU DI MALAYSIA 

 Abdul Aziz Zainal, panglima Angkatan Tentera Malaysia ke-14 

 Abdul Rahim Kajai, sastrawan 

 Tuanku Abdul Rahman, Yang di-Pertuan Agong Pertama Malaya 

 Abdul Samad Idris, politisi dan budayawan 

 Abdullah C.D., politisi 

 Adnan bin Saidi, pejuang 

 Ahmad Boestamam, politisi 

 Aishah, penyanyi 

 Aishah Ghani, menteri 

 Yam Tuan Antah, Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan 

 Aziz Ishak, menteri 

 Aznil Nawawi, aktor dan pembawa acara 

 Burhanuddin al-Hilmi, politisi 

 Datuk Jannaton, pedagang 

 Firdaus Abdullah, sastrawan 

 Ghafar Baba, wakil Perdana Menteri 

 Ghazali bin Mohd. Yusoff, pengusaha 

 Ghazali Shafie, menteri 

 Hamdan Sheikh Tahir, Yang di-Pertua Negeri Penang 
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 Hussamuddin Yaacub, pengusaha 

 Ibrahim Anon, kartunis 

 Ismail Mohamad Ali, Gubernur Bank Negara Malaysia 

 Tuanku Ja'afar, Yang di-Pertuan Agong 

 Kamarudin Meranun, pengusaha 

 Khairy Jamaluddin, menteri 

 Khatijah Sidek, politisi 

 Raja Melewar, Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan 

 Mohammad Bakri Omar, ketua Polisi Negara Malaysia ke-6 

 Mohamed Hashim Mohamad Ali, panglima Angkatan Tentera Malaysia ke-7 

 Mohamed Taib bin Haji Abdul Samad, pengusaha 

 Muhammad Saleh Al-Minankabawi, mufti 

 Mujahid Yusof Rawa, politisi 

 Nakhoda Bayan, pedagang 

 Nakhoda Intan, pedagang 

 Nakhoda Kecil, pedagang 

 Norma Yaakob, hakim besar 

 Osman Gumanti, aktor 

 Rashid Maidin, politisi 

 Razali Ismail, diplomat 

 Rosmah Mansor, ibu negara 

 Rosnani Jamil, produser film 

 Rustam Abdullah Sani, sosiolog 

 Saiful Bahri, komposer dan penggubah lagu kebangsaan Malaysia, Negaraku 

 Shamsiah Fakeh, politisi 

 Shaziman Abu Mansor, menteri 

 Sheikh Muszaphar Shukor, angkasawan 

 Siti Hasmah Mohamad Ali, ahli kesehatan dan ibu negara 

 SM Nasimuddin SM Amin, pengusaha 

 Tahir Jalaluddin, ulama 
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 Tunku Tan Sri Abdullah, pengusaha 

 Utsman bin Abdullah, ulama 

 U-Wei bin Haji Saari, sutradara 

 Yusuf Rawa, politisi 

 Zainal Abidin bin Ahmad, sastrawan 

 Zaquan Adha Abdul Razak, pesepakbola 

Visi dan Misi Pemda Kabupaten 50 Kota 

Bertolak dari situasi dan kondisi serta isu - isu strategis sebagaimana dijelaskan diatas 

maka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Lima Puluh Kota periode 

2021 - 2025 menetapkan visi dan misi periode 5 ( lima ) tahun kedepan adalah 

MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG YANG MADANI , BERADAT 

DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK , 

SYARAK BASANDI KITABULLAH , dengan penjelasan sebagai berikut : 

Madani : adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang harmonis, 

demokratis, menjunjung tinggi etika, masyarakat yang religius, moralitas, transparan, 

toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, 

sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai - nilai 

kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  

Beradat dan Berbudaya : adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang 

santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya 

yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai - nilai adat budaya dalam 

kehidupan bermasyarakat luas.  

Nilai - nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah : adalah kondisi 

dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara 

bersama - sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai - nilai adat dan 

budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada 

ajaran agama Islam. 
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Misi 

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi 

dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang 

yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai berikut :  

Misi pertama : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya 

dan berdaya saing berlandaskan keimanan 

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Lima Puluh Kota yang 

berkualitas maka diperlukan upaya peningkatan layanan pendidikan, yang mana 

antara lain dengan meningkatkan jumlah fasilitas pendidikan yang tersebar secara 

merata dan mencakup seluruh wilayah termasuk mendorong tempat Pendidikan 

untuk mewujudkan perguruan tinggi agama Islam swasta kerana sampai sekarang 

Lima Puluh Kota belum mempunyai perguruan tinggi. Disamping itu juga, perlu 

membangun dan mengembangkan Pondok Tahfiz Al-Qur’an yang berada di Nagari-

Nagari. Sekaligus perlu dimasukkan kurikulum muatan local pada Pendidikan SD 

dan Menengah yaitu Bahasa Arab Melayu dan Bahasa Arab itu sendiri serta BAM 

diajarkan berbahasa minang. Dan mewujudkan TRI LOKAL PENDIDIKAN 1. 

Pendidikan  Matrilinial, 2. Pendidikan Surau, 3. Pendidikan Rantau, Peningkatan 

kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara 

langsung berpengaruh terhadap produktivitas. SDM yang kreatif, inovatif dan 

kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak akan 

berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa 

didukung oleh drajat kesehatan masyarakat yang tinggi. Penerapan adat dan budaya 

pada kehidupan masyarakat dengan pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal 

sebagai bentuk kepribadian masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial 

masyarakat dengan peningkatan pemenuhan layanan bagi penyandang masalah 

kesejahteraan sosial ( PMKS ), serta upaya pengentasan masalah kesejahteraan sosial. 
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Misi Kedua : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi lintas 

sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional  

Pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor, 

seperti pertanian, pariwisata, industri kecil dan menengah serta perdagangan dan jasa. 

Pada kondisi sekarang ini, pariwisata merupakan sektor yang memiliki potensi besar 

untuk dikembangkan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Meskipun demikian 

pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal. 

Untuk sektor Pariwisata, pengembangan diarahkan pada optimalisasi 

pengembangan potensi pariwisata serta peningkatan pengelolaan objek wisata, serta 

mewujudkan wisata syari’ah kerana 50 Kota belum termasuk wisata syari’ah di 

Sumatera Barat yaitu Padang, Bukittinggi, Batusangkar dan Sawahlunto. Upaya- 

upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan sektor pariwisata antara 

lain melalui kerjasama pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha serta melalui 

branding dan promosi pemasaran objek wisata.  

Sektor perdagangan dan jasa erat kaitannya dengan transaksi yang terjadi di suatu 

wilayah, untuk mendorong transaksi maka berbagai upaya seperti misalnya 

meningkatkan jaminan ketersediaan kontinuitas pasokan komoditas, menciptakan 

kepastian mengenai mutu dan harga barang, serta memberikan jaminan mengenai 

stabilitas harga barang perlu dilakukan. Sejalan dengan upaya- upaya tersebut, 

regulasi terkait perdagangan berperan penting untuk memberikan arahan serta 

batasan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut maka untuk 

mengoptimalkan sektor perdagangan, perlu pula ditunjang dengan keberadaan 

regulasi terkait usaha perdagangan dan jasa yang memadai.  

Untuk sektor industri, pengembangan lebih diarahkan pada mendorong 

perkembangan industri kecil menengah untuk memberikan imbas pada 

perekonomian lokal, maka keberadaan sektor industri perlu dikaitkan dengan 

penggunaan sumber daya dan bahan baku lokal. Adapun untuk sektor pertanian dan 

perikanan, pengembangan lebih diarahkan pada pengoptimalan potensi pertanian dan 

peternakan serta penguasaan petani dan peternak terhadap teknologi dan informasi.  
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Misi Ketiga : Mendorong potensi Nagari sebagai poros Pembangunan Daerah  

Penetapan misi ini dilatar belakangi oleh kondisi fisik Kabupaten Lima Puluh 

Kota yang terdiri dari nagari - nagari yang mempunyai budaya dan potensi sumber 

daya yang berbeda. Pembangunan tidak semata - mata dilakukan melalui 

pembangunan infrastruktur, lebih dari itu pembangunan perlu mengedepankan 

pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan khususnya di Nagari. 

Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menciptakan kemandirian 

Nagari dalam mendukung pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang 

bersinergi dengan Pemerintah Daerah.  

Beberapa upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemandirian Nagari 

dalam pembangunan antara lain dengan meningkatkan pemberdayaan Pemerintah 

Nagari, Lembaga Adat.  

Misi Keempat: Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi 

birokrasi seutuhnya 

Untuk menjamin tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, 

berwibawa, beretika dan bertanggung jawab maka perlu ditunjang oleh kapasitas 

aparatur. Dalam hal ini unsur pemerintahan akan berperan sebagai agen yang 

menjaga keseimbangan pembangunan. Aparatur yang berkualitas akan menjadi 

katalisator bagi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota.  

Birokrasi dan aparatur dengan tugas utama pelayanan publik menjadi kunci bagi 

efektivitas dan efisiensi pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka reformasi 

birokrasi diharapkan mampu menciptakan optimalisasi bagi penyediaan pelayanan 

publik. Upaya - upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik 

melalui reformasi birokrasi antara lain melalui meningkatkan kualitas kinerja 

aparatur, mempersingkat waktu pelayanan administrasi dan mengembangkan sistem 

pelayanan berbasis teknologi.  
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Misi Kelima : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang 

lebih baik  

Penyediaan infrastruktur dasar memiliki pengaruh luas terhadap pembangunan di 

berbagai sektor. Infrastruktur dasar dalam hal ini meliputi infrastruktur transportasi, 

infrastruktur irigasi pertanian, infrastruktur bersih, infrastruktur telekomunikasi dan 

infrastruktur energi air. 

Dalam implementasinya, pembangunan infrastruktur terkait erat dengan tata 

ruang Pengembangan infrastruktur dapat menstimulus perkembangan guna lahan 

suatu wilayah, sehingga perencanaan infrastruktur dan perencanaan tata ruang perlu 

dilakukan secara seiring untuk menciptakan adanya keterpaduan. Melihat kondisi 

saat ini untuk penataan kawasan strategis khususnya kota Sarilamak sebagai Ibu 

Kabupaten diupayakan tersedianya perencanaan tata ruang secara simultan, mulai 

dari perencanaan tata ruang, hingga ke pemanfaatan ruang dan pengendalian 

permanfaatan ruang agar ketersediaan dan kualitas infrastruktur kawasan sesuai 

kebutuhan masyarakat. 

Dalam mewujudkan RPJMD Kab. 50 Kota 2021/2026 Bupati 50 Kota dengan 

surat no. 208 Tahun 2021, 25 Mei 2021 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. 50 Kota Periode 

2021-2026 sudah meminta tenaga ahli untuk Menyusun rencana pembangunan 

jangka Panjang daerah Kab. 50 Kota periode 2021/2026 yaitu : 

1. Prof. Dr. Werry Darta Taifur , SE, MA ( Dosen Universitas Andalas) 

2. Dr. Suhairi, SE, Akt, M. Si (Dosen Universitas Andalas) 

3. Prof. Dr. H. AsasriwarnI, MH (Dosen Universitas Islam Negeri Imam Bonjol) 

4. H. Ahmad Wira, M. Si, Ph. D ( Dosen Universitas Islam Negeri Imam Bonjol 

Padang) 

5. Prof. Ganefri, Ph. D (Dosen Universitas Negeri Padang) 

6. Dr. Yudi Antomi, M. Si (Dosen Universitas Negeri Padang) 

7. Dr. Ir. Salvia S, MP (Dosen Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh) 
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8. Sri Nofianti, SP, M. Si ( Dosen Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh) 

Peluang Kerja Sama Lima Puluh Kota dan Negeri Sembilan sebagai Bandar 

Kembar 

1. Joint Riset dengan menentukan desain besar riset misalnya: Sumbangan Adat Bagi 

Pembangunan Negeri Kembar Lima Puluh Kota dan Negeri Sembilan 

2. Penerbitan bersama buku Sejarah Adat Minangkabau di Negeri Sembilan 

3. Student Mobility pertukaran pelajar antara lima puluh kota dan Negeri Sembilan. 

Untuk pelajar yang berasal dari dua negeri kembar. Baik perguruan tinggi yang berada 

di Sumatera Barat seperti UIN Imam Bonjol Padang, Universitas Andalas dan 

Universitas Negeri Padang dan Negeri Sembilan seperti Universitas Kebangsaan 

Malaysia dan Institut Alam dan Tamadun Melayu. 

4.Membuat Perda tentang masyarakat Hukum Adat di Kabupaten 5o Kota dan Negeri 

Sembilan. 

5. Pertukaran pemuda kreatif Kab. 50 Kota dengan Negeri Sembilan. 

6. Pertukaran Da’I yang menyejukkan untuk mengajak ummat Kab. 50 Kota dan Negeri 

Sembilan ke jalan yang benar. 

KESIMPULAN 

1. Perguruan Tinggi sangat berperan mewujudkan Sumber Daya Manusia di Kab. 

50 Kota dan Negeri Sembilan. 

2. Perguruan Tinggi berperan dalam mewujudkan kebudayaan yang berlandaskan 

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Kab. 50 Kota dan Negeri 

Sembilan. 

3. Perguruan Tinggi berperan penting mewujudkan pembangunan Kab. 50 Kota dan 

Negeri Sembilan yang Madani  

Saran 

Diharapkan Kerjasama budaya Kab. 50 Kota dan Negeri Sembilan sebagai bandar 

kembar tidak hanya diatas kertas tapi perlu diwujudkan dalam aplikasi. 
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SAINS PERUBATAN TRADISI DALAM MASYARAKAT MELAYU, CABARAN 

BUDAYA DAN PELUANG KELUARGA DALAM BANDAR KEMBAR 

 

 

SHAFARY OTHMAN 

 

 

Kajian ini adalah tentang, ‘Sains Perubatan Tradisi Dalam Masyarakat Melayu, Cabaran 

Budaya dan Peluang Keluarga Dalam Bandar Kembar. Kajiannya adalah melalui 

mengalami dan menghayati pengkaji  sendiri yang terlibat selama 30 tahun  dalam seni 

perubatan Melayu ini yang banyak berteraskan Ayurveda dan tambahan pula pengkaji 

selama 16 tahun belajar seni perubatan Ayurveda di India dan juga ada asas yang kuat 

dalam seni perubatan tradisi Melayu. Seni perubatan Melayu dan Ayurveda ini banyak 

berpangkal kepada herba, fizikal dan juga emosi. Jadi kedua-dua seni perubatan ini 

sangat kuat persamaan dan cuma kaedahnya berlainan. Misalnya seni perubatan Melayu 

tertumpu menyeluruh dan seni perubatan Ayurveda fokus kepada memulihkan penyakit 

yang dihadapi. Dapatan kajian pengkaji adalah melalui selama berpuluh tahun dalam 

merawat pesakit dan juga telah berjaya memulihkan ramai pesakit yang kronik, seperti 

daging yang busuk, kuman dalam darah, radang sendi, kecing darah, darah tinggi, 

kencing manis dan sebagainya. Kemahiran membuat campuran dalam meramu herba 

adalah sangat penting untuk merawat berbagai jenis penyakit. Implikasi kajian dalam 

Bandar Kembar ialah boleh mewujudkan Kerjasama meneliti herba-herba yang terdapat 

di kedua tempat untuk digunakan. Di samping itu boleh diwujudkan pelancongan 

perubatan dan meneruskan lagi kajian bermanfaat untuk rakyat di dua negara.  

 

Kata-Kunci: Sains Perubatan Melayu, Cabaran Budaya, Bandar Kembar 

 

PENGENALAN 

 

Ayurveda ialah  seni perubatan tradisi yang tertua di dunia. Perubatan ini mengamalkan 

tumbuhan, herba dan mineral sebagai punca ubatannya  dan juga makanan. Ayurveda   

wujud ribuan tahun dahulu dan mempunyai pengamalnya  hingga kini.  Ayurveda ini  

berasal daripada kitab veda iaitu Rig Veda yang mempunyai maklumat perubatan yang 

menggunakan ubatan hijau untuk menyembuhkan penyakit. Ayurveda bermaksud  

kehidupan (ayur = kehidupan , veda= ilmu/pengetahuan) dan ada kaitan dengan sains 

kehidupan.  

 

Ayurveda  mengambil insiatif secara semulajadi.  Perubatan ini masih diamal 

kerana kemujarabannya dan  mengambil berat tentang badan manusia, fikiran  dan emosi. 

Ketidakseimbangan antara ketiga-tiga ini boleh menyebabkan manusia mendapat 

penyakit serta ketidaksempurnaan dalam kehidupan. Maharishi Ayurveda merupakan 
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satu bahagian dalam ayurveda yang memberi maklumat tentang perubatan semulajadi 

yang menggunakan tumbuh-tumbuhan. Satu kompenan utama dalam Maharishi 

ayurveda adalah Rasayana merupakan satu formula yang menggunakan herba untuk 

mengubati ganguan sel dalam badan serta mental manusia.  

 

Seni perubatan AYURVEDA tersangatlah jarang sekali kita dengar di negara kita 

ini. Untuk pengetahuan anda semua, ayurveda ini merupakan antara seni perubatan tertua 

di dunia. Ia telah wujud beribu tahun dahulu dan ada yang mengatakan ia telah wujud 

lebih dari 5000 tahun dahulu. Ayurveda juga berasal dari India. Pada zaman ini, rawatan 

ini adalah rawatan alternatif yang digunakan selain perubatan moden pada zaman ini. 

 

Ayurveda telah mempengaruhi banyak dunia perubatan dunia dari timur ke barat. 

Seni perubatan ini juga di percayai telah mempengaruhi seni perubatan cina tradisional. 

Dipercayai juga ketika tahun 400 AD, buku perubatan ayurveda telah diterjemah ke 

bahasa Cina dan pada tahun 700 AD penuntut dari Cina telah datang ke Nalanda 

University, India untuk membuat belajar di sana. Oleh itu, kebanyakan bidang perubatan 

tradisional cina banyak dipengaruhi oleh seni perubatan ayurveda. Hampir 80% 

penduduk di India masih mengamalkan teknik Ayurveda ini. 

 

RAWATAN DAN PENCEGAHAN 

 

Antara cabang rawatan ayurveda adalah pembedahan (Śalya-cikitsā and Śālākya-tantra), 

tetapi kaedah rawatan ayurveda pada masa kini lebih kepada bagaimana hendak 

mengatasi stress dengan cara mengamalkan gaya hidup yang sihat supaya sistem 

perkumuhan dan penghadaman akan menjadi baik. Seni perubatan ayurveda juga 

menggalakan kita supaya selalu bersenam, melakukan aktiviti YOGA dan meditation. 

 

 
Yoga sangat digalakkan dalam Ayurveda. 

 

Ayurveda mengamalkan konsep DINACHARYA iaitu kehidupan harian 

(bangun, kerja ,berjalan dan bermeditasi) sangat penting untuk kesihatan. Kebersihan diri 

seperti mandi, berus gigi,cuci mata dan penjagaan kulit termasuk dalam latihan harian. 

 

 

 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-YMiCGGpxCDI/WAZDdZOVkJI/AAAAAAAAADs/BEjzfkZz1v8GuZKIWRoC4aZ8dndE4js9gCEw/s1600/YOGA.jpg
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BAHAN YANG DIGUNAKAN 

 

 
 Ayurveda menggunakan herba sebagai asas  

untuk membuat ubat ubatan 

 

Ubat ubatan yang dihasilkan dari bidang ini hanyalah dari tumbuh tumbuhan 

herba seperti dari daun, buah dan benih. Amat lah jarang kaedah ini menghasilkan ubat 

ubatan dengan mengunakan bahan bahan yang mengandungi kimia. 

 

 

Pancharkarma 

 

Menurut ayurveda, teknik pancharkarma adalah untuk membuang toksik yang ada di 

dalam badan manusia. Banyak langkah yang perlu dilakukan untuk melengkapkan proses 

ini. Penting untuk pesakit bersedia untuk memudahkan proses ini berjalan lancar.  

 

Perbezaan Ayurveda dan Allopathy  

 

Hari ini saya ingin berkongsi kepada anda semua mengenai perbezaan antara kaedah 

rawatan Ayurveda dan Allopathy. Allopathy adalah kaedah rawatan moden yang 

digunapakai oleh semua rakyat di dunia ini. Berikut adalah contoh perbezaan yang kami 

boleh jelaskan: 

 

http://shafaryhill1983.blogspot.com/2016/12/perbezaan-ayurveda-dan-allopathyrawatan.html
https://1.bp.blogspot.com/-2j6SLfLCfuE/WAZDb3Wq00I/AAAAAAAAADo/ftDMxnEciYooIshPRFbFLsYoJ76FtFPrACLcB/s1600/HERBA.jpg
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Contoh ubat ubatan allopathy 

 

 

 
Contoh bahan bahan yang digunakan  

untuk ubat ubatan ayurveda 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-QtvQdsG6EBA/WFiZgGPtZoI/AAAAAAAAAGI/vMSaaFyIyTYZXp2Ikgyfobqota4TlmDeQCLcB/s1600/perbezaan+ayurveda.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-xP1YuyaedCI/WFiVzv4oDvI/AAAAAAAAAF0/VjcqmnXYW5ohCyDkVa7xZ1N9u-Faq-uKgCLcB/s1600/ubatan+allopathy.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-sfUz8MvfzO4/WFiV17JqooI/AAAAAAAAAF4/F5vMfWPL3skQSt19ONcKI3XuXGT4xlA8gCLcB/s1600/ubatan+Ayurveda.jpg
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Rahsia Kekal Sihat  

 

Kelmarin saya duduk disebuah kedai makan bersama dengan Founder Shafary Hill, Dr 

Shafary. Ketika kami sedang berbincang mengenai produk perniagaan kami, kami 

melihat sekumpulan pak cik sampai di kedai itu. Pada pemerhatian saya kesemua mereka 

sudah berumur lebih 70 tahun. Apa yang menarik pemerhatian saya lagi, meraka semua 

masih lagi sihat dan mampu membawa kenderaan sendiri datang ke kedai tersebut. 

 

Setelah beberapa ketika kami pun menegur mereka. Bertanya khabar dan beramah mesra. 

Soalan pertama saya pada mereka adalah berapa umur mereka. Mereka berkata kesemua 

mereka sudah berumur lebih 70 tahun. Jadi memang betulah andaian saya mengenai 

umur mereka. Lepas tu saya bertanya lagi pada mereka, apa rahsia mereka untuk kekal 

sihat walaupun umur mereka sudah melangkau 70 tahun.  

 

Mereka hanya tertawa dan memandang saya. Mereka berkata semua ini terjadi dengan 

izin Allah S.W.T. Kita hanya mampu ikhtiar sahaja. Perkara pertama sekali yang perlu 

dilakukan adalah JAGA PEMAKANAN. Banyakkan makan sayur sayuran kan 

kurangkan makan ayam dan daging. Sebab nya pada zaman sekarang ayam yang dijual 

dikedai semua telah disuntik oleh ubat yang membolehkan ayam tersebut cepat 

membesar. 

 

Mereka juga berkata zaman sekarang orang suke sangat makan fast food dan junk food. 

Lihat saja dimana mana kedai fast food yang ada di Malaysia. Hampir setiap masa penuh 

dengan pelanggan. Makanan ini amat la tidak baik untuk kita terutama sekali untuk kanak 

kanak yang sedang membesar. Sekiranya kanak-kanak ini tidak di kawal pemakanannya, 

amatlah malang kerana banyak kesan buruk yang boleh terjadi kepada mereka seperti 

obesiti, lemah otak dan bermacam macam lagi. 

 
Makan makanan yang seimbang perlu untuk 

sihat dan cergas 

 

Mereka juga berkata, JANGAN MINUM AIR BERKARBONAT ATAU AIR GAS. 

Mereka cakap budak budak zaman sekarang terlalu banyak minum air berkarbonat. Air 

ini amatlah tidak bagus kerana kandungan gula yang ada tersangat tinggi. Lihat sahaja di 

hospital sekarang, ramai remaja remaja yang berusia linkungan 20-an sudah ada macam 

http://shafaryhill1983.blogspot.com/2016/09/rahsia-kekal-sihat.html
https://3.bp.blogspot.com/-8M2NKQzMaEs/V9_67bqdoGI/AAAAAAAAADU/7wANdBBC1OcfRgACZ2Y1sPLuTrFlpfnPACLcB/s1600/obesity-21-food-pyramid.jpg
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macam penyakit seperti kencing manis dan batu karang. Ini semua kerana kalau boleh 

waktu sarapan pun meraka mahu minum air ini. 

 

Mereka juga sarankan supaya MELAKUKAN AKTIVITI YANG MENGELUARKAN 

PELUH. Mereka sendiri walaupun sudah berumur lebih 70 mereka masih lagi berkebun 

untuk mengeluarkan peluh. Apa yang mereka lihat anak anak muda sekarang terlalu 

kusyuk bermain video game. Duduk terperap kadang2 sampai 3, 4 jam. Sampai lupa nak 

makan pun ada. 

 
Obesiti boleh terjadi pada kanak2. 

(gambar sekadar hiasan) 

Sejenak saya berfikir memang betul apa yang mereka kata kan. Adakah lagi 20 atau 30 

tahun kita akan ada generasi tua yang sihat dan cergas seperti mereka ni. Akan ada lagi 

ke generasi yang berumur lebih dari 70 tahun yang masih sihat dan cergas seperti mereka 

tadi. Sebaik nya kita ikhtiar dan berusaha la mengikut petua petua yang telah di berikan 

oleh orang orang tua. Apa apa pun Allah sahaja la yang menentukan nya. 

 

 

Kebaikan Daun Pegaga 

 

CENTELLA ASIATICA ataupun lebih dikenali sebagai DAUN PEGAGA sangat 

terkenal oleh masyarakat Malaysia. Untuk pengetahuan anda daun pegaga ini tergolong 

dalam golongan tumbuhan HERBA. Ia sangat terkenal dalam perubatan AYURVEDA 

dan perubatan tradisional masyarakat cina. 

 

http://shafaryhill1983.blogspot.com/2016/08/kebaikan-daun-pegaga.html
https://4.bp.blogspot.com/-Gujlu8jwG_M/V9_596jVLwI/AAAAAAAAADM/kyfxTbS-cusjIV3ILjHojxkJXkV5JnZ8wCLcB/s1600/Children-eating-and-watching-TV-300x231.jpg
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CENTELLA ASIATICA / DAUN PEGAGA 

 

 

Daun ini mudah didapati di kawasan kawasan luar bandar kerana habitat tumbuhan ini 

hidup secara menjalar. Untuk pengetahuan anda, tumbuhan ini merupakan tumbuhan 

akuatik. Oleh itu, daun pegaga ini memerlukan jumlah air yang banyak sekiranya anda 

mahu menanamnya. ia juga tidak boleh ditanam di kawasan di mana tanah itu dicemari 

kerana daun pegaga akan menyerap semua kandungan toksik yang berada di tanah itu 

dan ia akan menjadi tumbuhan yang tercemar dan berbahaya untuk dimakan.  

 

Daun Pegaga boleh dibuat ulam dan ia juga boleh dibuat jus untuk diminum. Rasanya 

mungkin tidak sesedap mana tapi khasiat yang terkandung didalam tumbuhan ini sangat 

berguna untuk diri kita. Antara jenis jenis daun pegaga adalah: 

 Pegaga cina atau pegaga nyonya 

 Pegaga daun lebar 

 Pegaga embun 

 Pegaga kelantan 

 Pegaga renek 

 Pegaga salad 

 Pegaga gajah 

 Pegaga brunei 

 

 

Daun pegaga ini tersangat sangat banyaklah khasiatnya yang boleh kita semua 

manfaatkan. Antara khasiat yang ada adalah: 

 

  penawar alahan 

  merawat asthma dan sesak nafas 

  merawat jangkitan paru-paru 

  merawat kegusaran dan kegigilan 

  anti kanser 

https://4.bp.blogspot.com/---QOvT6wzkM/V6sgVnP5SgI/AAAAAAAAACs/aO4kOpNjxIA5mpboSQzdIiH2wCm8zywuACLcB/s1600/khasiat-pegaga.jpg
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  melawaskan air kencing dan membantu merawat buah pinggang 

  penawar batu karang 

  penawar kencing berdarah 

  penawar ulser 

  merangsang peredaran darah 

  merawat cirit birit dan gastrik  

  menurunkan tekanan darah  

  menaikkan seri muka dan awet muda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antara keratan akhbar mengenai pokok herba 

*sumber dari wikipedia dan google image 

 

 

DYDP Tuanku Dr. Shafary Bin Haji Othman adalah seorang yang pakar dalam bidang 

teknik perubatan Islam dan pakar dalam bidang teknik perubatan Ayurveda. Beliau telah 

berkecimpung di dalam bidang ini lebih 30 tahun dahulu semenjak 1983. DYDP Tuanku 

Dr. Shafary Bin Hj Othman atau nama sebenarnya Mohd Safary Bin Hj Othman 

dilahirkan di Pahang. Pada tahun 1978 beliau bersekolah di Sekolah Menengah Haji 

Talib Karim, Alor Gajah, Melaka. Seterusnya pada tahun 1980 beliau telah melanjutkan 

pelajaran di Kerala, India dalam bidang Perubatan Ayurveda dan pada tahun 2000 beliau 

melanjutkan pengajiannya di Madurai Tamilnadu, India dalam Bidang Perubatan Siddha 

– Mineral. Seni perubatan yang telah wujud di Melaka sejak 100 tahun yang lalu lagi. 

Kini Tuanku Dr Shafary memperjuangkannya sebagai salah satu cabang perubatan yang 

berasaskan bahan semulajadi Shafary Hill Eco System of Ayurveda Medical Centre ini 

mempunyai ladang herba yang ditanam sendiri oleh DYDP Dr. Shafary Othman.  

Perubatan Ayurveda menggunakan herba sebagai asas untuk membuat ubat ubatan. 

https://3.bp.blogspot.com/-2Px9vBX0Z94/V6sjjo8_15I/AAAAAAAAAC4/HrY83X4A2rE0RYpOWjkk1hOM1Z22wq01gCLcB/s1600/pic+baru.jpg
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Jesteru itu, dengan adanya ladang herba ini telah memudahkan DYDP Dr. Shafary 

Othman untuk menghasilkan pelbagai ubat-ubatan yang berasaskan herba. 

 

 Ladang herba ini dikenali sebagai Shafary Eco System Of Ayurveda. Berikut 

adalah beberapa herba yang terdapat di Shafary Eco System Of Ayurveda 

 

 

 

 

 
 

  

Akar Cerita 

(Andrographis Paniculata) 

Derhaka Mertua  

(Plumbago Indica) 

Gandarusa 

(Justicia Gendarussa Linn) 

Kucing Galak  

(Acalypha Indica) 
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Dilampirkan gambar-gambar D.Y.D.P Dr.Shafary memberi rawatan kepada 

pesakitnya 

 
  

Merawat Timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berbahagia Tun Datuk Seri Utama 

Abdul Ghafar Bin Baba 

 

 
Menjadi doktor peribadi kepada Tuan Terutama Yang Di-Pertua Negeri Melaka yang 

kelima YAB Tun Datuk Seri Utama Syed Ahmad Al Haj bin Syed Mahmud 

Shahabudin. 
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Etno Sains perubatan alam Melayu 

 Dari sudut perubatan orang Melayu di Naning  sumber asal adalah dari Almarhum 

Dato’ Dol Said 

 Berdasarkan rujukan dari beberapa bab koleksi yang pengkaji sendiri miliki iaitu 

manuskrip purba sebagai wakil cucu cicit beliau sendiri mengakui bahawa bahasa 

dan ciri-ciri herba tersebut berkait dengan perubatan Ayurveda yang pengkaji  

telah pelajari. 

 Ini menunjukkan perubatan melayu purba juga tidak jauh dari perubatan 

Ayurveda dari segi bahan dan jenis-jenis herba yang ada di nusantara mahupun 

di seluruh dunia. 

 Setelah diterokai Perubatan Ayurveda, ia telah membuka mata pengkaji  

sebenarnya kerana ia berkait dengan nenek moyang di Minangkabau. 

 Warisan Minangkabau dibudayakan oleh Dato’ Perpateh Sebatang. 

 Analisis juga telah dijalankan contohnya seperti Cagar Budaya Tabek 

Pagaruyung di Minangkabau. 

 Peristiwa di Minangkabau juga berkait seperti tempat pengadilan antara Dato’ 

Perpateh dengan Dato’ Ketemenggungan iaitu terdapat sebatang tiang bangunan 

pokok herba seperti pokok jelatang yang ada di negara kita. Ini dibuktikan oleh 

Cagar Budaya Tabek Pagaruyung di Minangkabau. 

 Ini bermakna zaman tersebut juga telah dipandang tinggi mengenai herba 

 Jadi dengan itu pengkhususan kemahiran dalam perubatan itu juga sama dengan 

Perubatan Ayurveda yang  pengkaji  pelajari. 

 Oleh kerana Manuskrip perubatan yang pengkaji miliki, ini membuatkan 

pengkaji  melanjutkan pelajaran ke India untuk mempelajari system Ayurveda & 

Siddha (Mineral) 

 Disini menunjukkan bahawa keistimewaan Perubatan Ayurveda & Perubatan 

Melayu seharusnya mewujudkan Fakulti Perubatan yang bertaraf Antarabangsa. 

 Perubatan Ayurveda ini melibatkan penulisan Hindu Purba (Bahasa Sanskrit) 

yang berusia 6000 Tahun lamanya di Universiti Pona (ilmu Siddha-Mineral) 

 Selain itu juga pecahan memakai herba-herba dari timur tengah juga terlibat 

untuk merawat penyakit yang dihidapi oleh manusia. 

 Sehingga salah seorang Perubatan Siddha bernama Dewa Rahman 
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adalah beragama Islam, nama islam beliau Yaakob. 
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Merawat Ketua Menteri Melaka yang keenam YB Tan Sri Datuk Seri Abdul Rahim Bin 

Thamby Chik 

 

 
Merawat Undang Luak Rembau Dato' Lela Maharaja Y.T.M. Dato' Haji Muhammad 

Sharip Bin Haji Othman, D.T.N.S.  
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Merawat Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Yang Berbahagia Prof. Tan 

Sri Dzulkifli Abdul Razak 

 

Dari sudut Falsafah Perubatan. 

 

 Zaman dahulu telah diamalkan perubatan Melayu ini untuk merawat manusia 

bagi menyembuh penyakit yang dihidapi manusia dengan hanya menggunakan 

herba. 

 Selain itu juga herba tidak boleh digunakan satu jenis sahaja untuk menghasilkan 

ubat bagi merawat penyakit, ia memerlukan sukatan dan campuran herba yang 

lain juga dalam menghasilkan ubat untuk memulihkan penyakit. 

 Ini kerana jika sejenis herba sahaja digunakan ia akan menjadi racun bagi 

manusia dan akan membinasakan manusia di masa akan datang. 

 Contoh penggunaan herba yang terlarang:- 

o Ganja 

o Ketum  

 Jika salah sukatannya akan mengakibatkan kerosakan organ dalaman manusia 

dan membuatkan manusia itu lemah dari kesan herba tersebut menjadi racun. 
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 Sedangkan kedua-dua herba seperti ganja dan ketum adalah herba yang baik 

untuk merawat penyakit. Ini menunjukan sukatan dan formula untuk 

menghasilkan ubat bagi merawat penyakit adalah sangat penting agar manusia 

pulih dari kesan herba tersebut. 

 Ini melibatkan imunisasi manusia akan merosot jika tidak mempelajari 

bagaimana untuk menghasilkan ubat dari herba-herba yang ada di dunia ini. 

 Ia adalah salah jika menggunakan satu jenis herba sahaja untuk menghasilkan 

ubat untuk merawat penyakit. 

 Oleh sebab ini seharusnya diterapkan untuk mempelajari serta mendalami ilmu 

perubatan ini seperti pharmacopoeia (Persediaan Ubat-ubatan) contoh dari segi 

sukatan dan bahan-bahan. 

 Selain itu juga, ada herba atau fauna yang tidak boleh secara langsung masuk ke 

tubuh manusia seperti daging ular. 

 Contoh bagaimana zaman dahulu digunakan racun daging ular dimasukkan ke 

dalam daging ayam bagi mendapatkan zat tersebut untuk diterima oleh manusia 

sebagai ubat menyembuh penyakit. Ia seperti sistem air suling melalui proses zat 

dan vitamin tersedia pada ayam yang telah dimakan oleh manusia. 

Pantang larang herba 

 Jika manusia tidak mengikut aturan dan tatacara pantang ia akan memudaratkan 

manusia itu sendiri. 

 Contoh makanan darat seperti daging ayam dan lain-lain tidak seharusnya 

dicampur dengan makanan laut dalam satu masa yang sama. 

 Bukan herba tidak baik untuk merawat penyakit tetapi cara dan penyusunan 

sistem makanan itu sendiri perlulah di ambil kira bagi kehidupan yang baik untuk 

kesihatan manusia. 

 

 DYDP Tuanku Dr. Shafary Othman mempunyai sebuah syarikat yang 

berdaftar dengan pejabat pendaftaran syarikat Malaysia iaitu Shafary Hill (M) 

Sdn. Bhd. Syarikat ini telah beropersi dari tahun 2002 hingga sekarang. 

Terdapat pelbagai cabang di dalam perubatan yang diamalkan di dalam System 

of Ayurveda ini. Terdapat beberapa cabang perubatan yang diperjuangkan 

melalui syarikat ini. 
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 Shafary Pharmacopoeia 

Mempunyai rujukan pelbagai kitab perubatan lama di dalam membuat 

persediaan asas untuk segala formula membuat ubat-ubatan berasaskan 

herba Ayuverda 

 

 

 Shafary Pharmaceuticals 

Mempunyai peralatan kilang untuk membuat pelbagai jenis ubatan 

berasaskan herba termasuk juga syampu rambut, krim pelbagai jenis serta 

sabun herba dengan pelbagai khasiat. 

 

 

 Shafary Ecosystem of Ayurveda Medical Centre 

Pengamal perubatan berasaskan herba Ayuverda setelah mendalami ilmu 

tersebut melebihi 25 tahun. Mempunyai kelebihan menghasilkan 900 

formula ubatan berasaskan Ayuverda 

 

 

 

 Shafary Spa 

Pelbagai kosmetik yang berasaskan bahan dari herba diambil dari 

ekosistem persekitaran semulajadi yang tidak tercemar oleh 

pembangunan moden, bebas dari bahan kimia dan bahan yang tidak halal 

 

 

 

DYDP Tuanku Dr.Shafary Othman merupakan pemilik tunggal Shafary Hill juga 

dikenali sebagai Shafary Hill Eco System of Ayurveda Medical Centre yang berkeluasan 

2.5 hektar. Shafary Hill Eco System of Ayurveda Medical Centre telah dirasmikan 

sendiri oleh YAB Tun Datuk Seri Utama Tun Syed Ahmad Al-Haj Bin Syed Mahmud 

Shahabudin , Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Melaka pada 15 Ogos 2003.  
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 Untuk melengkapkan proses pembuatan produk herba DYDP Tuanku Dr.Shafary 

Othman  telah memiliki kilang pemprosesan tablet. Kilang ini terletak di Shafary 

Hill Eco System of Ayurveda Medical Centre. Kilang pemprosesan produk herba 

ini telah menerima lawatan rasmi dari Ketua Menteri Melaka iaitu Allahyarham 

YAB Datuk Seri Wira Haji Mohd Zin Bin Haji Abdul Ghani. 
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Tablet Kunyahan Blueberi dengan Kismis & Madu adalah produk yang terdapat di 

pasaran dan telah mendapat pengesahan daripada sijil halal 

 

Tablet kunyahan blueberi yang telah diadun dengan pelbagai bahan semulajadi seperti 

kismis, madu, dektrosa, serbuk jus blueberi, vitamin C dan pelbagai lagi bahan yang 

membantu meningkatkan kecerdasan dan kepintaran anak-anak kecil dari sudut fizikal 

mahupun otak. 
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Sijil Perakuan Institut Siddha 10 Tahun Dalam Bidang Perubatan Siddha – 

Mineral 
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DARI SEGI TRADISI 

 

Budaya orang Melayu di Naning, Orang Melayu di Minangkabau dan Orang India di 

Benua India, kesemuanya seperti bergabung satu aliran iaitu contohnya: - 

 

 Budaya makan sirih – Budaya serumpun ini menunjukkan dengan menjamah 

sirih adalah tanda seperti memupuk silaturrahim antara mereka bagi ketiga-

tiga negara ini dari segi seni perubatan itu sendiri. Oleh itu, jika bangsa lain 

datang ke kepulauan Melayu itu sendiri, orang Melayu mudah untuk menerima 

seni perubatan dari Benua India itu sendiri. Ini menunjukkan kuatnya 

silaturrahim dari zaman nenek moyang kita dahulu kala. 

Selain itu juga, moyang kepada DYDP Tuanku Dr. Shafary iaitu Dato’ Landas 

yang menerokai ke Naning, beliau adalah usahawan Gambir bagi Wilayah Naning itu 

sendiri. Beliau merupakan pengeluar gambir bagi pedagang dari luar seperti Acheh, Riau 

dan kebanyakan pedagang kepulauan Melayu itu sendiri. Contohnya, Dato’ Landas 

berdagang gambir ini berlaku di antara muara sungai Muar hingga ke sungai Kesang. 

Pihak Acheh barang dagangannya kapur barus, ini menunjukkan berlakunya perniagaan 

antara gambir dan kapur barus. 

 

Oleh kerana perkara tersebut, DYDP Tuanku Dr. Shafary tertarik minat ingin 

melanjutkan pelajaran sistem Ayurveda ke India bagi merealisasikan impian beliau demi 

masa depan seni perubatan itu sendiri. Konsep perubatan memegang nadi pesakit ialah 

bagi mengetahui degupan jantung serta dalaman manusia itu sendiri bagi seluruh kondisi 

tubuh badan manusia. 

 

Selepas kedatangan Islam pula, kita mula akan memahami bahawa tiga jari 

mengesan nadi manusia tersebut adalah sama dengan ajaran RasulAllah Nabi 

Muhammad S.A.W. dan filosofinya adalah tiga suku nafsu, tiga suku air dan tiga suku 

makanan bagi keperluan manusia di muka bumi ini. Selain itu unsur-unsur bagi 

mengesan penyakit juga adalah unsur Angin, Api dan Air. 

Sama juga seni sekapur sirih:- 

 

 Sirih – Umpama Hati 

 Pinang – Jantung 

 Gambir – Buah Pinggang 

 Kapur – Darah 

Ini menunjukkan seni perubatan Melayu ini tertinggi bagi Etno-Sains di muka bumi ini. 
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PANDANGAN DAN CADANGAN 

 

       Kajian ini sangat bermanfaat kepada semua pihak terutama di Negeri Sembilan dan 

50 Koto yang tengah berusaha untuk menjadi Bandar Kembar. Salah satu yang perlu kita 

ambil kira dalam perlaksanaan Bandar Kembar adalah pentingnya kita menjaga kesihatan 

dan apabila rakyat sihat maka baharulah perlaksanaan Bandar Kembar ini boleh 

dijalankan dengan jayanya. Perkaitan Sains Perubatan Tradisi Melayu di antara kedua 

tempat memang telah terjalin sejak zaman lampau lagi, tambahan pula Adat Perpatih 

Negeri Sembilan datangnya dari tempat ini. Hubungan persaudaraan ini memang sudah 

sedia terjalin dan perancangan Bandar Kembar ini ibarat orang mengantuk disorongkan 

bantal.  

 

       Orang Luak 50 Koto merantau arah ke Timur dan arah ke Utara. Daerah-daerahnya 

meliputi daerah Riau Daratan.  Terutama daerah sealiran Batang Kampar seperti Kampar 

Kiri dan Kampar Kanan. Daerah-daerah itu antara lain Manggilang, Tanjuang Balik, 

Pangkalan, Koto Alam, Muara Peti, Sialang, Rokan, Gunung Bongsu, Muara Takus, 

Naning, Negeri Sembilan dan sebagainya (Zulkarnaini, 1995: 42). 

 

Bernama luak lima puluh 

Airnya manis 

Ikannya banyak 

Buminya sejuk 

 

 Banyak persamaan di antara Negeri Sembilan dan 50 Koto ini terutama Luak 

Jempol dan kalua kita lihat dari Pekan Batu Kikir sehinngalah ke Kampung Tengkek 

persamaannya banyak dari segi nama kampung, panoramanya yang berbukit bukau, 

sawah dan bentuk seolah-olah macam kita pulang kampung. Suku-suku dari Luak Jempol 

ini juga banyak datangnya dari 50 Koto yang tidak dapat kita pertikaikan lagi. Amalan 

adat, gelaran dan juga budayanya juga banyak persamaan dan ini menunjukan ada 

perhubungan persaudaraan. Jadi tidak mustahil tradisi Sains Perubatannya juga sama. 

Jadi perlu dibuat kajian lanjut demi kebaikan aspek perubatan kedua belah negara. Patut 

juga kita adakah kursus yang melibatan perubatan ini bagi kedua belah negara. 

Perbincangan lanjut perlu diadakan untuk mencari jawapannya. 

 

 Menurut cerita-cerita kuno, Kuntu akhirnya di taklukan oleh Raja-Raja India 

yang beragama Budha, akan tetapi aliran aliran Islam Syiah mengungsi ke Taram Luhak 

Lima Puluh Koto. Di Taramlah diperkenankan hubungan Adat Nan ampek dengan 

Syarak Nan Ampek, iaitu bagaimana budi basandi hakikat, bagaimana akal basandi 

tarekat dan bagaimana pula patut basan di makrifat dan terakhir bagaimana pula ilmu 

basandi Syariat. Dari kenyataan ini maka kaum adat menerimanya dengan Bahasa adat, 

‘Kok Syarak Mengata, Maka Adat Alah Memakai,’ dan akhirnya disingkat, ‘Syarak 

mengata, adat memakai dan adat bersendi Syarak.’ (Dr. Alis Marajo Dt Sori Marajo, 

1982: 16). Huraian di atas menunjukkan tiada masalahnya jika kita mengamalkan Seni 

Perubatan Ayurveda dan diselarikan dengan Seni Perubatan Orang Melayu itu sendiri. 
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KESIMPULAN 

 

Kajian ini membuka mata semua pihak bahawa melalui hubungan adat dan budaya serta 

keluarga bahawa 50 Koto dan Jempol Negeri Sembilan boleh pergi jauh ke hadapan 

untuk menerajui bidang Sains Perubatan Tradisi orang Melayu ini. Apa yang penting kita 

sudah ada perubatan pilihan yang datang dari budaya kita sendiri selain daripada 

perubatan moden pada hari ini. Kita perlu ada kerjasama yang mendalam dalam bidang 

ini dan perlulah kita buat secara serius dengan ada kajian lanjutan dan penyelidikan yang 

berterusan. Kedua buah negara boleh bertukar maklumat dan data dalam hal ini. 

Kepakaran dari kedua belah negara haruslah digembelingkan sehingga perkara ini akan 

menjadi kenyataan. Apa tidaknya Dato’ Perpatih Sebatang dan Dato’ Ketemenggungan 

sudah terlebih dahulu memulakannya dan kita harus meneruskan lagi dengan lebih yakin 

dan tidak mustahil ubatan untuk melawan Covid 19 juga boleh dihasilkan. Tambahan 

pula kita sudah ada tenaga pakarnya yang berpengalaman dan kita juga harus 

menubuhkan pusat penyelidikan yang disahkan oleh kedua belah negara.  
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