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ABSTRAK 

Penelitian pelaminan dalam adat Minangkabau bertujuan mengidentifikasi, 
mendeskripsikan bentuk struktur pelaminan Minangkabau. Memahami tema dan 
konsep terwujudnya pelaminan, dan menginterpretasikan makna yang terkandung 
dalam setiap unsur pelaminan Minangkabau.  

Pendekatan dan strategi penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif yang bersifat deskriptif. Kajian didasarkan pada pendekatan ikonografi 
Erwin Panofsky. Analisis data disajikan secara deskriptif analitik.  

Secara tekstual pelaminan merupakan pengorganisasian dari unsur-unsur 
seni yang disusun dalam satu kesatuan karya seni. Ragam hias yang digunakan 
dalam pelaminan terdiri dari bentuk naturalis dan geometris yang sudah distilasi 
menjadi bentuk motif dekoratif. Makna simbol yang terkandung dalam struktur 
dan ragam hias pelaminan merupakan interprestasi makna-makna ragam hias yang 
sesuai dengan falsafah alam takambang jadi guru.   

 

Kata kunci: Bentuk, Konsep, Makna, Pelaminan, Minangkabau 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masyarakat Minangkabau mengenal empat peristiwa penting di dalam 

adatnya yaitu, mendirikan rumah gadang, perkawinan, pengangkatan 

penghulu, dan kematian. Keempat peristiwa penting tersebut merupakan 

tonggak penentuan status bagi seseorang atau sebuah kaum, akan 

keberadaannya dalam lingkup sosial kemasyarakatan. 

Upacara perkawinan sebagai aktivitas budaya, merupakan peresmian 

hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari suatu 

kaum untuk memasuki dunia dewasa. Tidak hanya itu, upacara perkawinan 

juga menjadi upacara penyatuan dua kaum yang berbeda latar belakang, 

kedudukan dan lain sebagainya. Upacara pernikahan di Minangkabau tidak 

jauh berbeda dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia. Dimana 

pelaksanaannya telah diatur dalam aturan yang telah disepakati bersama, 

seperti di Minangkabau telah diatur dalam adat perkawinan, baik itu sebelum 

pernikahan, acara perhelatan dan juga sesudah acara perhelatan digelar, 

semuanya ada aturannya. Dalam acara perhelatan ada lagi aturan-aturan yang 

harus dipenuhi mulai dari cara berpakaian pengantin, juga kelengkapan 

perhelatan lainnya seperti dekorasi interiornya yang dikenal dengan 

pelaminan. 

Dalam konteks inilah pelaminan memiliki peranan yang sangat 

penting. Sebagaimana diketahui bahwa pelaminan merupakan salah satu 
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presentasi dari kemegahan dan kemampuan dari masing-masing kaum. Dalam 

ketentuan adat sebelumnya pelaminan hanya boleh dipakai oleh orang-orang 

tertentu saja, harus jelas statusnya apakah keluarga penghulu1  atau keluarga 

raja, jika tidak ia harus meminta izin terlebih dahulu dengan membayar atau 

mengisi uang adat sebagai persyaratan sesuai dengan ketentuan adat di 

masing-masing daerah. Sesuai pepatah yang mengatakan lain lubuak lain 

ikan, lain padang lain ilalang. 

Setiap rumah bangsawan, datuk, dan orang basa (besar) Luhak, 

mempunyai dan akan memasang pelaminan di rumah mereka yang beratap 

gonjong. Begitu juga dengan daerah rantau yang rumah adatnya dikenal 

dengan rumah bakolam, atau disebut juga rumah rantau. Berdasarkan hal itu 

pula tergambar bahwa di Minangkabau dulunya terdapat strata sosial, maka 

dikenal tingkatan perhelatan sesuai kebangsawanan mereka.  

Seiring dengan berjalannya waktu terjadi perubahan, dimana 

pelaminan sudah menjadi barang sewaan dan dipakai dalam setiap acara 

perhelatan tanpa memandang status, asalkan masyarakat tersebut mampu 

membayar sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Karena itu pulalah 

sampai sekarang disetiap perhelatan besar dalam masyarakat Minangkabau, 

terdapat pelaminan. Dalam perhelatan tersebut pelaminan berfungsi sebagai 

tempat duduk anak daro dalam menunggu kedatangan marapulai untuk 

 
1 Kata penghulu berasal dari kata peng dan hulu. Kata dasar hulu diberi berawalan peng. Kata peng 

mengandung pengertian pemegang dan bersifat kebendaan. Kata hulu adalah tangkai atau pangkal. 
Jadi kalau diartikan penghulu itu adalah orang yang memengang hulu, atau pangkal dari segalanya. 
Penghulu sebagai pemegang kekuasaan, sebagai pemimipin yang harus menjadi contoh dan panutan 
bagi keluarga, kaum, maupun masyarakat Nagari. (Edison M.S., Nasrun Dt. M .S. Tambo 
Minangkabau, Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2010), p. 
181. 
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dipersandiangkan, sesudah ijab Kabul. Kedatangan marapulai ke rumah anak 

daro merupakan lambang atau representasi dari sistem perkawinan matrilokal 

(laki-laki datang kerumah perempuan) dalam konstelasi adat Minangkabau 

yang matrilineal.2  

Pelaminan sebagai tempat bersanding kedua penganten menyerupai 

singgasana raja. Sehubungan dengan hal itu anak daro dan marapulai 

diibaratkan sebagai raja dan ratu sehari yang duduk disinggasana. Pelaminan 

terbentuk dari susunan elemen seni rupa dan dihiasi dengan ragam hias.3 

Secara umum struktur pelaminan terdiri dari, dasar pelaminan, kain bakabek 

(kain berikat), lelansir, kain balapiah (kain berjalin), kalambu, bantal besar, 

ombak-ombak (ondas), lidah-lidah, tirai tabia dindiang dan lain sebagainya. 

Semua unsur tersebut akan selalu ada pada setiap dekorasi interior pada setiap 

acara pernikahan, baik yang diselenggarakan di rumah gadang, rumah 

tinggal, maupun digedung-gedung.  

Kesemua unsur pelaminan tersebut bukan hanya sekedar untuk 

memenuhi rasa keindahan semata, akan tetapi merupakan simbol-simbol yang 

mencerminkan kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Di balik 

keindahannya tersimpan nilai-nilai sejarah dan makna yang dalam,4 terkait 

dengan kehidupan masyarakat pendukungnya. oleh sebab itu hal ini sangat 

menarik untuk dikaji kembali karena sampai sekarang ini masih banyak yang 

 
2 Puti Reno Raudha Thaib, Palaminan Minangkabau (Padang: Bundo Kanduang Sumatera Barat, 2009).p. 9.  
3 Struktur adalah susunan  dari elemen-elemen seni rupa di atas, sehingga terjalin hubungan yang  berarti, di 

antara bagian-bagian dari keseluruhan perwujudan. Lihat A.A. M. Djelantik, Estetika Sebuah 
Pengantar (Bandung:  Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia, 2004), p. 18. 

4 Sri Sundari, “Keberadaan Palaminan Sebagai Sarana Ritual dalam Adat Perkawinan di Kota Madya 
Padang” Laporan penelitian (PadangPanjang: STSI Padangpanjang, 2004), p. 32. 
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perlu dipahami oleh masyarakat, terutama generasi muda Minangkabau, akan 

hal nilai-nilai sejarah dan kehidupan sosial-budaya masyarakat Minangkabau. 

Kajian ini akan dianalisis dengan pendekatan ikonografi, agar 

terungkap lebih dalam mengenai aspek tekstual, tema dan konsep hadirnya 

pelaminan yang menjadi identitas Minangkabau, serta makna pelaminan bagi 

kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Meskipun sudah ada beberapa 

penelitian yang mengkaji pelaminan, namun belum ada ditemukan kajian 

yang secara khusus meneliti pelaminan dengan pendekatan ikonografi. 

Kondisi yang demikian itu menjadi menarik peneliti untuk meneliti 

pelaminan tersebut lebih dalam. 

B. Rumusan Masalah 

Pelaminan merupakan sebagai salah satu bentuk hasil karya seni 

dekoratif interior, dan setiap unsur pelaminan dipenuhi dengan hiasan yang 

diwujudkan dengan teknik sulaman. Keunikan dan karakteristiknya 

mengandung nilai-nilai yang komplek dan mendalam terkait erat dengan 

tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau. Dengan begitu keberadaannya 

sangat penting bagi keberlangsungan pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat 

Minangkabau. 

Sehubungan dengan itu perlu kiranya dilakukan penelitian mendalam 

terkait dengan, pertama bagaimana aspek tekstual pelaminan, yang meliputi 

struktur dan hiasan yang melekat pada setiap unsur pelaminan Minangkabau.  

Kedua, apa dan bagaimana tema dan konsep pelaminan. Dan ketiga makna 
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apa saja yang dapat dilihat pada setiap unsur pelaminan Minangkabau, dan 

bagaimana  implementasinya dalam tatanan hidup masyarakat Minangkabau. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  

A. Tinjauan Pustaka 

Kajian yang berhubungan dengan Pelaminan dalam Adat Masyarakat 

Minangkabau secara seksama dan tuntas belum ditemukan. Namun demikian 

ada beberapa tulisan yang telah membahas tentang yang diteliti  sebagai 

berikut: 

Sativa Sutan Answar, dalam bukunya yang berjudul  Antakesuma Suji 

Dalam Adat Minangkabau, memaparkan secara garis besar asal muasal 

palaminan dan elemen-elemen yang terdapat pada palaminan. Ia menjelaskan 

bahwa asal muasal palaminan Minangkabau berasal dari negeri Cina, ketika 

seorang raja Cina meminang Bundo kanduang dengan memberikan mahar 

seperangkat palaminan. Hal ini bisa terlihat dari bentuk kelambu, dan hiasan 

gantung pada palaminan.5 

Lebih lanjut Puti Reno Raudha Thaib menjelaskan tentang pelaminan 

Minangkabau, dalam bukunya yang berjudul Palaminan Minangkabau. Puti 

Reno memaparkan lebih lanjut peranan palaminan dalam kehidupan sosial 

masyarakat Minangkabau, dalam pemasangannya mempunyai aturan atau 

pola tertentu yang harus diikuti oleh setiap orang Minangkabau. Dia juga 

menjelaskan struktur bentuk palaminan darek dan pasisie, dimana kedua 

daerah tersebut mempunyai perbedaan, baik jumlah ataupun jenis struktur 

 
5 Aswar, Sativa Sutan, Antakesuma Suji Dalam Adat Minangkabau, (Jakarta: Djambatan, 1999), p.39-93 
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bentuk palaminan. terakhir dia juga menjelaskan warna-warna yang ada pada 

palaminan.6 

Anthonyswan, dalam buku Latar Sejarah Indo Jolito Bundo 

Kanduang di Minangkabau,  menjelaskan tentang latar belakang keturunan 

Zduriat Iskandar Zulkarnain dari Macedonia, kedatangan Sangsapurba, 

Daulat Yang Dipertuan di Minangkabau zaman dahulu, orientasi Indo Jolito 

sosok Bundo kanduang pada awal negeri ini berkembang, yakni di nagari 

Pariangan.7 Lebih lanjut dalam buku ini juga diuraikan sejarah palaminan, 

struktur palaminan, dan makna yang tersirat dalam warna-warna palaminan.8 

Dalam bukunya Riza Mutia, dkk., yang berjudul Upacara Perkawinan 

Di Padang Pariaman, di bahas aspek georafis dan sosial budaya daerah 

Pariaman, bagaimana proses  upacara adat perkawinan itu berlangsung yang 

dimulai dari marambah jalan, meminang atau tukar tando, dan pesta 

perkawinan, berikut perlengkapan upacara perkawinan, baik pakaian 

penganten dan kelengkapannya, maupun penjelasan bagian dari  palaminan 

itu sendiri.9 

Penjelasan tentang kebudayaan dan adat Minangkabau mengandung 

falsafah alam takambang jadi guru, juga dalam penciptaan ragam hiasnya. 

 
6 Puti Reno Raudha Thaib, Palaminan Minangkabau (Padang: Bundo Kanduang Sumatera Barat, 2009). 
7 Nagari baru dalam wilayah Minangkabau, oleh ninik Sri Maharaja Diraja beserta cateri Bilang Pandai 

diberi nama Parhurungan. Lama kelamaan orang pun bertambah banyak, dan kampong Paruhungan 
semakin maju. Masyarakatnya semakin hari semakin riang. Atas prakasa ninik Sri Maharaja Diraja 
beserta orang cerdik pandai masa itu, dibuatlah semacam permainan anak nagari seperti pecak silat, 
tari payung, dan lain-lain sehingga menjadikan masyarakat bertambah riang setiap waktu. Dengan 
suasana masyarakatnya yang selalu riang, menimbulkan keinginan dari ninik Sri Maharaja Diraja dan 
Cateri Bilang Pandai untuk mengganti nama kampung dengan Pariangan (Ibrahim Dt. Sanggoeno 
Diradjo, Tambo Alam Minangkabau, Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang 
(Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009), p.6-7.    

8 Anthonyswan,   Latar Sejarah Indo Jolito Bundo Kanduang di Minangkabau 2007. 
9Riza Mutia, Upacara Adat Perkawinan Di Padang Pariaman (Padang: Proyek Pengembangan 

Permuseuman Sumatera Barat, 2000). 
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Orang Minangkabau dalam kehidupan berbudayanya selalu berangkat dari 

alam, seperti yang tertulis dalam buku karangan Navis dengan judul Alam 

Takambang jadi Guru. Ragam hias Minangkabau yang bersumber dari ukiran 

rumah gadang, juga di terapkan pada sulam palaminan.10  

Laporan penelitian Sri Sundari yang berjudul “Keberadaaan 

Palaminan Sebagai Sarana Ritual Dalam Adat Perkawinan Di Kota Padang” 

menjelaskan tentang keberadaan palaminan sebagai suatu perangkat 

kebesaran adat Minangkabau dan asal usul palaminan serta fungsi dan 

struktur bentuk dari palaminan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

perbandingan dengan palaminan di Padang Pariaman yang memiliki 

persamaan dengan palaminan Padang. Palaminan termasuk seni dekorasi 

Minangkabau. Setiap unsur-unsur yang ada pada palaminan mengandung arti, 

makna filosofis untuk dan dalam masyarakat Minangkabau. Dalam 

palaminan juga terdapat ragam hias yang menghiasi setiap unsur-unsur yang 

adat dalam palaminan.11 

Berdasarkan beberapa tulisan di atas, secara khusus pembahasan 

tentang kajian aspek tekstual, tema dan konsep serta makna pelaminan 

Minangkabau belum ditemukan. Pada dasarnya penelitian yang telah ada 

hanya baru mengkaji secara umum tentang adat perkawinan Minangkabau 

dan menyinggung sedikit tentang pelaminan dan itupun dilakukan pada tahun 

70-an dan 90-an. Seiring dengan berjalannya waktu tentunya banyak sedikit 

 
10 A. A. Navis, Alam Takambang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau (Jakarta: Pustaka 

Grafitipers, 1986).  
11 Sri Sundari, “Keberadaan Palaminan sebagai Sarana Ritual dalam Adat Perkawinan di Kota Madya 

Padang” (Padangpanjang: Laporan Penelitian, 2004). 
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telah ada pergeseran, dan hal tersebut akan disinggung dalam penelitian ini 

nantinya. Meskipun demikian penelitian-penelitian yang telah ada tersebut 

tetap akan digunakan sebagai referensi yang akan membantu dalam penulisan 

nantinya. 

B. Landasan Teori 

Untuk memahami masalah yang berkaitan dengan pelaminan 

Minangkabau akan digunakan pendekatan ikonografi dari Erwin Panofsky 

sebagai pendekatan utama. Pendekatan ini dipilih terkait dengan penafsiran 

makna, dan kedekatannya dengan persoalan sejarah kebudayaan yang sangat 

relevan dengan kajian. Dalam pembahasan nantinya juga didukung dengan 

berbagai pendekatan lainnya diantaranya pendekatan estetik, sejarah, dan 

antropologi.  

Menurut Panofsky (1955), iconography is that branch of the history of 

art which concerns itself with the subject matter of meaning of works of art 

(Ikonografi merupakan cabang sejarah seni yang berhubungan dengan pokok 

bahasan atau makna dari karya seni). Maka untuk memahami atau mengkaji 

makna pelaminan sebagai sebuah karya seni tidak terlepas dari tiga tahapan 

atau tingkatan yang ditawarkan Panofsky, tahapan tersebut dijelaskan dalam 

bukunya berjudul “Meaning in The Visual Arts” (1955), yaitu: tahapan 

deskripsi pra-ikonografi (pre-iconographical description), analisis 

ikonografis (iconographical analysis) dan interpretasi ikonologis 

(iconological interpretation). 12  

 
12 Erwin Panofsky, Meaning In The Visual Arts, (Chicago: The University of Chicago Press, 1955). p. 26-40 
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a. Deskripsi Pra-ikonografi (makna primer) 

Tahap ini berisi tanggapan awal terhadap aspek tekstual yang 

berada dalam batasan dunia motif artistik. Dunia motif artistik merupakan 

makna primer yang terbentuk dari makna faktual dan ekspresional. Makna 

faktual dipahami dengan cara mengidentifikasikan bentuk yang tampak 

pada objek tertentu dan mengidentifikasikan perubahannya melalui aksi 

atau peristiwa tertentu. Sedangkan makna ekspresional dipahami dengan 

cara “empati”, di mana si pengamat mampu mengartikan sesuatu yang 

diamatinya, berdasarkan rasa familier yang dimiliki terhadap obyek dan 

peristiwa. Jadi, di dalam motif artistik suatu karya seni terdapat tiga aspek 

yang saling terkait antara satu dengan lainnya yaitu, objek, peristiwa dan 

gabungan dari keduanya disebut dengan ekspresi. Objek adalah 

konfigurasi unsur-unsur rupa yang dapat membentuk dunia visi pada diri si 

pengamat, peristiwa merupakan perubahan detail dari bagian objek, dan 

ekspresi adalah sejenis ungkapan perasaan yang dipancarkan dari objek 

dan peristiwa. 

Sebagaimana yang dikatakan Panofsky, bahwa untuk memahami 

makna primer dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasikan bentuk 

murni atau membaca apa yang tampak yaitu, konfigurasi tertentu dari 

garis, warna, bentuk, dan juga teknik, dan material yang digunakan, 

sebagai representasi dari objek alami seperti, manusia, binatang, tanaman, 

peralatan dan sebagainya, dengan mengidentifikasikan hubungan dari 

keduanya sebagai peristiwa-peristiwa dan merasakan kualitas ekspresional 
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sebagai karakter dari pose atau bahasa tubuh dari objek. 13 Dan untuk 

melihat makna primer pada tahap deskripsi pra-ikonografi ini, diperlukan 

pengalaman praktis dan rasa familier terhadap objek dan peristiwa. 

Pengalaman praktis dan rasa familier terhadap objek dan peristiwa tersebut 

perlu dikoreksi dengan prinsip korektif kondisi sejarah yang bervariasi 

yang disebut dengan sejarah gaya atau style.  

Tahap deskripsi pra-ikonografi dalam pembahasan ini akan 

ditujukan untuk menguraikan aspek tekstual visual pelaminan dengan cara 

mendeskripsikan identitas fisiknya. Dan prinsip korektif (sejarah gaya atau 

style) dalam hal ini ditinjau dari visual pelaminan yang ada sebelumnya. 

Untuk mendukung analisis pada tahap deskripsi pra-ikonografi ini 

diperlukan teori-teori estetik sebagai teori bantu, di antaranya teori yang 

berkenaan dengan struktur  seni. Untuk mengkaji struktur seni dalam hal 

ini akan digunakan pemikiran Edmund Burke Feldman, yang dijabarkan 

dalam bukunya yang berjudul Art as Image and Idea. Menurut Feldman 

untuk mengkaji struktur suatu karya seni harus dilakukan melalui tiga 

tahapan yang diurut mulai dari unsur-unsur seni rupa, pengorganisasian 

elemen seni, dan kontribusi penikmat terhadap karya seni. Berdasarkan 

tahapan tersebut maka dalam hal ini, unsur-unsur seni pada visual 

pelaminan dapat dilihat dari garis, bentuk, dan warna. Tahap 

pengorganisasian elemen atau disebut juga dengan prinsip desain pada 

visual pelaminan, dapat ditinjau dari kesatuan semua unsur yang melekat, 

 
13 Panofsky, ibid. 33-34 
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membentuk satu kesatuan yang utuh, selain kesatuan juga dapat dilihat 

dari keseimbangan komposisinya, irama, dan proporsi dari visual 

pelaminan. Untuk kontribusi penikmat terhadap karya seni dalam hal ini 

berkaitan dengan penampilan pelaminan sebagai wujud dari 

pengorganisasian seluruh elemen yang dapat memunculkan tanggapan dari 

penikmat atau penonton.14 

Selain struktur seni, pemikiran Feldman juga dapat digunakan 

untuk melihat gaya atau style yang melekat pada pelaminan. Feldman 

menggunakan istilah gaya seni dalam mengklasifikasikan kecendrungan 

ciri-ciri dalam karya seni, yang tidak saja didasarkan pada unsur-unsur 

kasat mata sebagaimana motif artistik, tetapi juga pada keseluruhan aspek 

yang tampil, seperti diklasifikasikan menurut waktu, tempat (daerah), 

wujud, teknik, dan subject matter, maka dengan begitu dapat dibedakan 

gaya setiap karya seni. Tampilan (gaya) karya seni menurut Feldman dapat 

dikategorikan ke dalam empat macam gaya yaitu: (a) Gaya ketepatan 

objektif (objektif accuracy), yaitu kecendrungan karya seni yang merujuk 

pada fenomena alam. (b) Gaya susunan formal (formal order), merupakan 

karya seni yang diciptakan melalui aplikasi pola ukuran yang metodik 

untuk mencapai keseimbangan, stabilitas dan keindahan. (c) Gaya emosi 

(emotion), ialah gaya yang berangkat dari keyakinan bahwa fungsi utama 

dari seni visual adalah menciptakan bentuk-bentuk yang tidak mampu 

direkam kamera, yaitu getaran emosi, dan (d) Gaya fantasi (fantasy), yaitu 

 
14 Edmund Burke Feldman, Art as Image and Idea, (Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs, New 

Jersey,1967).p.220-287 
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gaya yang memiliki kecendrungan atau identik pada bentuk-bentuk yang 

hanya ada di alam mimpi.15   

b. Analisis ikonografis (makna skunder)  

Analisis ikonografis merupakan tahapan untuk mengidentifikasi 

makna skunder yaitu proses pembacaan arti dari aspek tekstual (motif 

artistik), dengan melihat hubungan antara motif sebuah karya seni dengan 

tema dan konsep, yang dimanifestasikan ke dalam bentuk gambar, cerita, 

dan alegori (perlambangan). Untuk melihat hubungan motif artistik karya 

seni dengan tema dan konsep tidak hanya dibutuhkan rasa familier 

terhadap objek dan peristiwa yang diperoleh dari pengalaman praktis, akan 

tetapi juga sangat diperlukan rasa familier terhadap tema dan konsep dari 

suatu karya seni, yang diperoleh melalui sumber literal, apakah didapatkan 

melalui membaca atau melalui tradisi mulut ke mulut. Dan pengetahuan 

sumber literal tersebut perlu dicari pembenarannya dengan menggunakan 

prinsip korektif sejarah dari jenis atau tipe. 

Pada tahap analisis ikonogarfi ini, pembahasan akan ditujukan 

untuk mengungkap makna skunder pelaminan, dengan cara menguraikan 

arti di balik motif artistik terkait dengan tema dan konsep yang 

melatarbelakangi munculnya visual pelaminan. Sejarah jenis atau tipe 

sebagai prinsip korektif, dalam hal ini akan ditinjau dan dibandingkan 

dengan pelaminan yang ada di daerah lain.  

c. Interpretasi ikonografis (makna intrinsik atau isi)  

 
15 Feldman, ibid.p.138-218  
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Interpretasi ikonologis merupakan tahapan yang paling hakiki dan 

mendasar (esensial) yang terkait dengan makna intrinsik atau isi dari 

sebuah karya seni. Makna intrinsik dapat dipahami dengan menegaskan 

prinsip dasar yang diperoleh dari deskripsi pra-ikonografi dan analisis 

ikonografi, atau dengan kata lain, identifikasi motif artistik yang benar 

adalah prasyarat untuk analisis ikonografi yang benar, analisis gambar, 

cerita, dan alegori yang benar adalah prasyarat dari interpretasi ikonologi 

yang benar. 

Untuk mendapatkan prinsip dasar yang mendasari interpretasi dari 

gambar, cerita, dan alegori, yang dapat memberikan makna menurut 

Panofsky sangat diperlukan kemampuan mental, yang disebut dengan 

“intuisi sintesis”. Untuk mendapatkan pemaknaan intuisi sintesis dalam 

membentuk simbol, perlu kiranya dibantu dengan teori tentang simbol. 

Dalam pandangan Suzanne K. Langer, simbol dibedakan menjadi dua jenis 

yakni, simbol seni dan simbol di dalam seni.16 Simbol seni disebut juga 

dengan bentuk ekspresi, sebagai ekspresi dari jalinan antara sensibilitas, 

emosi, perasaan, dan kognisi yang impersonal, yang merupakan ciri utama 

dari karya seni. Simbol seni dikatakan juga sebagai citra absolut (tidak 

terbatas), citra yang sebaliknya akan menjadi irasional karena secara 

harfiah tidak tergambarkan. Sementara yang dikatakan simbol di dalam 

seni adalah arti perlambangan yang dimuatkan pada karya tersebut, atau 

sebuah metafora, sebuah citra dengan signifikansi harfiahnya yang jelas 

 
16 Langer, Suzanne K, Problems of Art atau Problematika Seni, terjemahan FX. Widaryanto, Sunan Ambu 

(Bandung: Press, 2006).p. 138-153. 
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atau pun tesamar. Dengan demikian kata Langer seni adalah sebuah simbol 

dan sekaligus juga bermuatan simbol. 

Intuisi sintesis yang digunakan dalam interpretasi ikonologi juga 

harus dikoreksi dengan prinsip korektif yang disebut dengan sejarah gejala 

ultural, yang membentuk simbol-simbol itu sendiri. Untuk memahami 

simbol-simbol yang ada perlu ditinjau melalui sintom-sintom atau gejala-

gejala yang ada di sekitar objek maupun penciptanya yang merujuk pada 

psikologi dan pandangan hidup masyarakat penyangganya. 

Dengan demikian, pembahasan dalam interpretasi ikonologis pada 

visual pelaminan difokuskan untuk menemukan makna intrinsik. Makna 

intrinsik diperoleh melalui pemaknaan simbol-simbol dengan 

menggunakan intuisi sintesis. Makna intrinsik sebagai hasil kajian tahap 

ini berupa pernyataan makna pelaminan dalam kehidupan sosial 

masyarakat Minangkabau. Untuk memahami gejala kultural sebagai 

prinsip korektif dalam analisis tahap ikonologis, digunakan teori 

antropologi sebagai teori pendukung.  

Dalam pengoperasian ketiga tahapan ikonografi, Panofsky 

merumuskannya ke dalam sebuah perangkat analisis guna mempermudah 

dalam penerapannya. Perangkat tersebut terangkum dalam tabel sebagai 

berikut:  

Obyek Interpretasi Aksi Interpretasi 

I. Pokok bahasan primer atau alami-(A) 

faktual, (B) ekspresional, menyusun dunia 

Deskripsi pra-ikonografi 

(analisis pseudo-formal) 
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motif artistik 

II. Pokok bahasan sekunder atau 

konvensional, menyusun dunia gambar, 

cerita, dan alegori 

Analisis ikonografis 

III. Makna intrinsik atau isi, menyusun 

dunia nilai “simbolis” 

Interpretasi ikonologis 

 

Tabel 1. Tahap-tahap Kajian Ikonografi 

(Sumber: Panofsky, 1955: 40) 

 

Ketiga tahapan tersebut memiliki pertautan yang erat, yang bersifat 

prerequisite atau prasyarat dari tahapan satu terhadap tahapan selanjutnya. 

Identifikasi deskriptif yang tepat dari dunia motif artistik adalah prasyarat 

akan analisis ikonografis yang tajam dan akurat, dan analisis yang tajam 

terhadap gambar, cerita dan alegori adalah prasyarat yang mutlak untuk 

sebuah interpretasi ikonologis yang kontekstual. 

Dengan demikian, untuk memahami objek pelaminan dalam kajian ini 

akan dijabarkan melalui ketiga tahapan sebagaimana yang telah diuraikan di 

atas, (tahap deskripsi pra-ikonografi, analisis ikonografi dan interpretasi 

ikonologi) yang dilakukan secara berurutan.  
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT 

A. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Pelaminan Dalam Adat Masyarakat  

Minangkabau”, bertujuan untuk mengetahui, mamahami, mengidentifikasi, 

mendokumentasi, dan mendeskripsikan bentuk struktur pelaminan 

Minangkabau dan tema serta konsep terwujudnya pelaminan yang menjadi 

icon dalam adat perkawinan masyarakat Minangkabau. Di samping itu, 

penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan makna yang terkandung 

dalam setiap unsur bentuk pelaminan. 

B. Manfaat Penelitian 

Data dan informasi yang terkumpul dalam proses penelitian ini 

menjadi hal yang penting dalam menyusun laporan penelitian yang 

bertemakan pelaminan dalam adat masyarakat Minangkabau ini. Selain itu 

hasil penelitian ini memberikan sumbangan informasi terhadap program 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesenian umumnya dan seni kriya 

khususnya. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat umum, terutama 

generasi mendatang, sehingga mereka mengetahui setiap unsur yang terdapat 

dalam pelaminan terkandung makna yang menjadi pedoman dalam tatanan 

hidup masyarakat adat Minangkabau. 

Hasil kajian ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat di 

Minangkabau untuk melestarikan nilai-nilai luhur yang terdapat pada setiap 

unsur pelaminan. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah kabupaten Tanah Datar 

sebagai salah satu tempat awal kebudayaan Minangkabau, dan kabupaten 

Padang Pariaman sebagai salah satu daerah rantau Minangkabau dan sekaligus 

pusat berkembangnya kerajinan sulaman dan pengusaha pelaminan. Adapun 

yang menjadi objek penelitian ini adalah semua unsur yang melekat pada 

pelaminan Minangkabau yang memiliki karakteristik tersendiri. Lokasinya 

sendiri merupakan sumber data yang penting dalam penelitian kualitatif, 

karena dilokasi tersebut terdapat bukti fisik atau tempat suatu peristiwa 

berlangsung. Di lokasi tersebut diperoleh gambaran fisik pelaminan, 

lingkungan sosial, dan lingkungan alam yang terkait dengan  masalah yang 

dikaji. Di samping itu, dapat pula diamati peristiwa budaya yang menyangkut 

apa dan siapa yang terlibat dalam aktivitas penciptaan pelaminan. 

Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut karena keduanya 

dapat mewakili dari keseluruhannya. Kabupaten Tanah datar merupakan salah 

satu Luhak tempat awal berkembangnya kebudayaan Minangkabau. 

Sementara Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah rantau 

Minangkabau dan sekaligus gerbang keluar masuknya kebudayaan luar dan 

juga salah satu daerah yang banyak membuat pelaminan. Objek penelitian ini 

sangat menarik, sesuai dengan ilmu yang ditekuni, sehingga memudahkan 

pengumpulan data yang ada kaitannya dengan topik penelitian. Hal itu 



19 

 

                                                           

menjadi pendorong atau motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan penelitian 

ini. 

B. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian sangat menentukan peran seorang peneliti 

dalam realitas empiris yang sedang dikaji. Janesick memposisikan rancangan/ 

desain penelitian ke dalam sebuah karya seni: sebuah peristiwa dan sebuah 

proses dengan berbagai tahapan yang berhubungan dengan beragam bentuk 

pengalaman problematis, bentuk tafsir serta penyajiannya. Dengan demikian 

rancangan penelitian menurut Janesick persis seperti ketika seorang penari 

mengawali tarian dengan gerakan-pemanasan (warming up), baru setelah itu 

turun ke panggung tari, lalu menari dengan pelan untuk beberapa saat. Ini 

artinya, bahwa rancangan penelitian kualitatif juga memiliki tiga tahapan: (1) 

tahap pemanasan atau penentuan desain ketika mengawali penelitian, (2) 

terjun kelapangan secara total, dan (3) tahap pendinginan, pilihan desain pada 

akhir penelitian.17  

Ketiga tahapan tersebut merupakan keseluruhan program dari 

penelitian, di dalamnya tercakup hal-hal yang akan dilakukan oleh peneliti. 

Tahap pemanasan atau penentuan desain terkait dengan penentuan objek yang 

akan dikaji, termasuk maksud dan tujuan dilaksanakan penelitian yang 

diawali dengan pertanyaan penelitian, penentuan lokasi, jumlah partisipan, 

durasi waktu penelitian, dan pemilihan metodologi yang cocok dengan 

 
17  Norman K Denzin & Yvonna S. Lincoln. (2000), Handbook of Qualitative Research, terjemahan 

Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009).p. 265-266 
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perencanaan penelitian. Pada tahap kedua merupakan implikasinya secara 

operasional di lapangan dan terakhir adalah melakukan analisis data. 

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa kajian  

dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaminan yang ada di Minangkabau. 

Penelitian ini lebih difokuskan pada struktur pelaminan, bertujuan untuk 

menelaah berbagai makna yang tersembunyi di balik visual pelaminan dan 

untuk mengetahui bagaimana realisasinya dalam kehidupan masyarakat 

Minangkabau sebagai masyarakat pendukung dari kebudayaan tersebut. 

Dalam usaha mengkaji objek tersebut digunakan pendekatan ikonografi 

menurut teori Erwin Panofsky, kajian difokuskan pada tiga tahapan yang 

ditawarkan panofsky meliputi, pra-ikonografi, ikonografi dan ikonologi. 

Namun demikian untuk mendapatkan gambaran tentang objek yang diteliti 

secara representatif maka diperlukan teori-teori pendukung lainnya, baik yang 

berkaitan langsung dengan objek maupun teori seni rupa pada umumnya yang 

memiliki keterkaitan dengan kajian. 

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif, dengan harapan 

akan diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, 

kenyataan, dan fakta yang relevan. Penelitian kualitatif digunakan untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti, 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, yang dipaparkan secara 



21 

 

                                                           

holistik dan dengan cara deskripsi pada konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan metode alamiah.18  

Populasi dari penelitian ini adalah pelaminan yang ada di wilayah 

Minangkabau. Terkait dengan luasnya cakupan Minangkabau, dan adanya 

perbedaan aturan adat dari setiap nagari, maka perlu kiranya ditentukan 

sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah pelaminan yang ada di 

daerah Batu Sangkar dan daerah Kabupaten Padang Pariaman. Pemilihan 

sampel bertujuan guna memperoleh data yang berhubungan dengan topik 

penelitian, baik yang berkaitan dengan kondisi sosial budaya masyarakat 

maupun sehubungan dengan bentuk struktur, dan makna pelaminan 

Minangkabau, maka pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling. Lebih lanjut Hadari Nawawi menjelaskan bahwa, 

pengambilan sampel dengan teknik seperti yang diuraikan di atas tidak 

berdasarkan pada jumlah, tetapi sampel yang diambil disesuaikan dengan 

kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.19 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Salah satu kegiatan pokok dalam penelitian adalah kegiatan 

mengumpulkan data sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Sebagaimana yang dijelaskan Maryani, data penelitian kualitatif bisa berupa 

tulisan, ujaran secara lisan, gambar, angka, pertunjukan kesenian, relief-relief, 

dan berbagai bentuk data lain yang bisa ditransformasikan sebagai teks. Data 

 
18  Lexy J Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009).p. 6. 
19 Hadari Nawawi , Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990). p. 

157. 
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tersebut bisa bersumber dari hasil survei, wawancara, dokumen, rekaman, 

hasil evaluasi, dan sebagainya.20 Dalam penelitian seni rupa data kualitatif 

bisa didapatkan dari sumber tertulis, sumber lisan, artefak, peninggalan 

sejarah, serta sumber-sumber rekaman.21 

Sumber data utama penelitian ini adalah pelaminan dalam adat 

Minangkabau, yang keberadaannya tidak terlepas dari konteks sosial budaya 

masyarakat Minangkabau. Pelaminan hadir dalam kehidupan masyarakat 

Minangkabau tidak hanya karena keindahan dan kemegahannya, melainkan 

terkandung nilai-nilai sejarah dan beragam makna. Oleh karena itu langkah-

langkah yang dilakukan dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data yang faktual dalam 

penelitian kualitatif adalah peneliti terjun langsung ke lokasi 

penelitian/lapangan, melakukan pengamatan terhadap objek secara 

berulang-ulang, kondisi geografis, demografis, sosial- budaya, dan 

kehidupan masyarakat Minangkabau. Observasi tidak hanya dilakukan 

dengan mencatat suatu peristiwa atau kejadian melainkan segala sesuatu 

yang terlihat atau diketahui selengkap mungkin hal-hal yang dipandang 

berhubungan dengan pelaminan. Data empiris yang diperoleh dari 

lapangan juga sangat diperlukan untuk memahami secara konprehensif 

dari objek studi yang diselidiki. 

 
20 Maryani, Metode Penilitian Kebudayaan (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), p.60. 
21 R.M. Soedarsono, Metodologi Penelitian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa, (Bandung: MSPI, 1999), p.192. 
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2. Studi pustaka 

Studi pustaka merupakan suatu cara pengumpulan data dengan 

jalan mencari, membaca, dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan 

permasalahan, arah, dan tujuan penelitian. Pencarian data dalam 

kepustakaan dimaksudkan untuk memperkuat data yang diperoleh melalui 

wawancara, dan observasi langsung, yang telah dilakukan. Studi pustaka 

ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa nantinya diperoleh informasi 

konseptual yang prinsipil terkait dengan analisis data. 

3. Wawancara 

Untuk memperoleh data juga diperlukan wawancara pada 

informan, dalam hal ini tentunya kepada informan yang memahami 

permasalahan, antara lain: sejarawan Minangkabau, budayawan, pemuka 

adat, pengusaha pelaminan, pengrajin sulaman karena pelaminan sangat 

edentik dengan sulaman, selain itu wawancara juga dilakukan pada dan 

aparatur pemerintah yang terkait.  

Untuk mengetahui persepsi informan, peneliti memakai teknik dan 

metode wawancara berupa kegiatan interaksi lewat tanya-jawab antara 

peneliti dengan informan yang dipandang memiliki pengetahuan atau 

wawasan yang memadai terhadap informasi yang diperlukan. Wawancara 

dilakukan untuk mengetahui latar belakang sejarah pelaminan, bentuk 

struktur pelaminan, bahan, motif, warna, dan makna pelaminan. Dengan 

cara demikian akan diperoleh data yang akurat sehingga memudahkan 

dalam melakukan analisis. 



24 

 

                                                           

D. Analisis Data 

Pengumpulan data dalam penelitian dapat dikatakan sebagai jantung 

dari penelitian kualitatif sedangkan analisis data adalah jiwa penelitian 

kualitatif. Menurut Tripp (1996), analisis data merupakan proses mengurai 

(memecah) sesuatu ke dalam bagian-bagiannya. Lebih lanjut dikatakan, 

terdapat tiga langkah penting yang harus dilakukan dalam analisis data: (1) 

mengidentifikasi apa yang ada dalam data, (2) melihat pola-pola, dan (3) 

membuat interpretasi.22 Setelah data disusun sesuai tema, kemudian dianalisis, 

dan ditafsirkan dengan menghubungkan antara fenomena yang satu dengan 

yang lain. Kesimpulan diambil berdasarkan analisis dan penafsiran. 

Kesimpulan mengandung implikasi dan saran untuk pengambilan kebijakan 

selanjutnya. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yang 

disajikan secara deskriptif analitik. Konsep analisis data kualitatif menurut 

Bogdan dan Biklen (1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mulai dengan mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain.23  

Berdasarkan pandangan di atas, maka tahapan dalam proses analisis 

data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, (1) 

identifikasi data, mengumpulkan data verbal dan data visual, baik yang 
 

22 Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),p.192. 
23 Moleong, ibid,p.248. 
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diperoleh melalui studi pustaka, observasi, maupun wawancara, (2) klasifikasi 

data, yaitu memilih atau mengelompokkan data yang telah teridentifikasi 

sesuai dengan jenis dan sifat data, (3) seleksi data, yaitu menyisihkan data 

yang tidak relevan dan kurang berkontribusi terhadap kebutuhan pokok 

pembahasan, (4) melakukan analisis data sesuai dengan teori-teori yang telah 

ditetapkan sebelumnya, dan kemudian disajikan dalam bentuk karya tulis 

ilmiah. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Tinjauan umum alam Minangkabau 

Tempat hidup, tumbuh, dan berkembangnya kebudayaan 

Minangkabau  sering disebut dengan alam Minangkabau. Dalam tambo alam 

Minangkabau dikatakan wilayah Minangkabau adalah sebagai berikut:  

Nan salilik gunuang Marapi (daerah luhak nan tigo), saedaran 

gunuang Pasaman (daerah di sekeliling gunung Pasaman), sajajaran Sago jo 

Singgalang (daerah sekitar gunung Sago dan gunung Singgalang), saputaran 

Talang jo Kurinci (daerah sekitar gunung Talang dan gunung Kerinci), dari 

Sirangkak nan badangkang (daerah Pariangan Padang Panjang dan 

sekitarnya), hinggo buayo putiah daguak (daerah di Pesisir Selatan hingga 

Muko-Muko), sampai ka pintu rajo hilia (daerah Jambi sebelah barat), hinggo 

durian ditakuak rajo (daerah yang berbatasan dengan Jambi), sipisau-pisau 

hanyuik (daerah sekitar Indragiri Hulu hingga gunung Sailan), sialang 

balantak basi (daerah sekitar gunung Sailan dan Singingi), hinggo aia 

babaliak mudiak (daerah hingga ke rantau pesisir sebelah timur), sailiran 

batang Bangkaweh (daerah sekitar danau Singkarak dan batang Ombilin), 

sampai ka ombak nan badabua (daerah hingga Samudra Indonesia), sailiran 

batang Sikilang (daerah sepanjang pinggiran batang Sikilang), hinggo lauik 

nan sadidieh (daerah yang berbatasan dengan Samudra Indonesia), ka timua 

Ranah Aia Bangih (daerah sebelah timur Air Bangis), Rao jo Mapat Tunggua 

(daerah di kawasan Rao dan Mapat Tunggua), gunuang Mahalintang (daerah 
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perbatasan dengan Tapanuli selatan), Pasisia banda sapuluah (daerah 

sepanjang pantai barat Sumatra), Taratak aia itam (daerah sekitar Silauik dan 

Lunang sampai ka Tanjuang Simalidu), Pucuak Jambi Sambilan Lurah 

(daerah hingga Tanjung Simalidu). 

Wilayah Minangkabau terbagi atas tiga bagian, yaitu daerah darek, 

daerah rantau, dan daerah pasisia (pesisir). Meskipun demikian yang 

dikatakan jantung alam Minangkabau adalah kawasan Luhak Nan Tiga, yaitu 

Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Limapuluh Kota.24 Meskipun 

penduduk Minangkabau di kawasan inti terus-menerus menyebar ke segala 

penjuru, namun Luhak Nan Tigo tetap dianggap sebagai kampung halaman 

atau tempat asal mereka sebenarnya. 

Wilayah darek merupakan daerah asli Minangkabau, yakni Luhak 

Nan Tigo. Luhak Tanah Datar disebut juga luhak nan tuo karena luhak ini 

adalah luhak yang mula-mula ada di Minangkabau. Ungkapan khas luhak ini 

“buminyo lembang, aianyo tawa, ikannyo banyak”. Ini menggambarkan 

masyarakatnya yang ramai, statusnya tidak merata. Luhak Agam disebut juga 

luhak nan tangah karena setelah berdirinya Luhak Tanah datar, luhak Agam-

lah yang berdiri. Ungkapan khas luhak ini “buminyo angek, aianyo karuah, 

ikannyo lia”. Ini menggambarkan masyarakatnya yang berwatak keras, 

masyarakatnya heterogen, persaingan hidup tajam. Luhak Limo Puluah Koto 

disebut juga luhak nan bungsu karena luhak ini adalah luhak yang terakhir 

berdiri di Minangkabau. Ungkapan khas luhak ini “buminyo sajuak, aianyo 

                                                            
24 Graves, Elizabeth E,  
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janiah, ikannyo jinak”. Ini menggambarkan masyarakatnya yang homogen 

dan penuh kerukunan, memiliki ketenangan dalam berpikir. 

Wilayah rantau Minangkabau adalah daerah di luar Luhak Nan Tigo 

yang awalnya merupakan tempat mencari kehidupan bagi orang 

Minangkabau. Selain itu juga ada daerah Ujuang Darek Kapalo Rantau, yakni 

daerah perbatasan wilayah luhak dan rantau. Masing-masing luhak memiliki 

wilayah rantau sendiri. Masyarakat Luhak Tanah Datar merantau ke arah 

barat dan tenggara. Penduduk Luhak Agam menyebar ke arah utara dan barat. 

Wilayah rantau Luhak Limo Puluah Koto memasuki daerah Riau daratan 

sekarang, yakni Rantau Kampar Kiri dan Rantau Kampar Kanan. 

Wilayah pasisia adalah daerah sepanjang pantai barat Pulau Sumatra 

bagian tengah, membentang dari perbatasan Minangkabau dengan Tapanuli 

selatan hingga Muko-Muko (Bengkulu). Wilayah Pasisia lazim dibagi dua: 1. 

Pasisia Tiku Pariaman, Pasisia Pasaman. 

B. Sistem Kekerabatan Masyarakat Minangkabau 

Minangkabau merupakan suatu kebudayaan yang kompleks, dengan 

norma, etika, dan kepercayaan. Hal tersebut telah mewarnai kehidupan 

masyarakat Minangkabau. Kebudayaan yang kompleks itu diwariskan dari 

generasi ke genarasi secara turun temurun. Adat pada hakekatnya 

mencerminkan keseluruhan sistem nilai yang menjadi dasar semua 

pertimbangan etis dan hukum, sebagai sumber harapan sosial bagi semua 

lapisan sosial masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau dalam 

menjalani kehidupannya tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip struktur 
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masyarakat Minangkabau pada umumnya, baik menyangkut sistem 

kemasyarakatannya, sistem perekonomian, maupun adat istiadat dan agama. 

Peursen mengatakan bahwa struktur adalah unsur-unsur atau komponen yang 

saling berhubungan secara teratur. Sehubungan dengan itu maka struktur sosial 

lebih mengacu pada hubungan sosial yang bersifat fundamental.    

Masyarakat Minangkabau sejak dulunya telah menganut sistem 

kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur 

kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan 

kekerabatan dalam garis ibu. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, keturunan 

dihitung menurut garis ibu, suku terbentuk menurut garis ibu, baik itu laki-laki 

ataupun perempuan akan mengikuti suku dari ibunya. Apabila ibu mempunyai 

suku tanjuang, maka sang anak tanpa membedakan jenis kelamin tetap akan 

mewarisi atau memakai suku tanjuang.25 Seorang ayah tidak dapat 

memasukkan anaknya ke dalam sukunya sebagaimana yang berlaku dalam 

sistem patrilineal. artinya seorang laki-laki di Minangkabau tidak bisa 

mewariskan sukunya kepada anaknya. Dan jika di dalam satu suku tidak ada 

anak perempuan, maka dapat dikatakan bahwa suku itu telah punah. 

Setiap suku dipimpin oleh seorang kepala kaum yang disebut datuak 

(penghulu). Kaum merupakan kumpulan dari beberapa paruik, selanjutnya 

paruik merupakan gabungan dari beberapa keluarga dalam sistem matrilineal. 

Sebuah paruik terdiri dari nenek, ibu, dan saudara-saudaranya (laki-

 
25 Andar Indar Sastra, “Dabuih Seni Nuansa Islam dalam Kaitannya dengan 

Tarekat di Desa Talogondan Kec. Nan Sabarih Kab. Padang Pariaman” (PadangPanjang:  
Junal Ekspresi Seni, 2002), 186. 
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laki/perempuan), serta anak-anak dari saudara ibu yang perempuan. Semua 

saudara laki-laki ibu disebut mamak oleh anak-anak dalam paruik yang 

bersangkutan, sebaliknya semua anak-anak dalam paruik disebut kemenakan 

oleh saudara laki-laki ibu.26  

Sebetulnya tidak ada sanksi hukum yang jelas mengenai keberadaan 

sistem matrilineal ini, artinya tidak ada sanksi hukum yang mengikat bila 

seseorang melakukan pelanggaran terhadap sistem ini. Sistem ini hanya 

diajarkan secara turun temurun kemudian disepakati dan dipatuhi secara 

bersama. Dalam sistem kekerabatan matrilineal ini wanita mempunyai peran 

penting sebagai pengikat, pemelihara,dan penyimpan harta pusaka. Sedangkan 

laki-laki mempunyai peranan penting untuk mengatur dan mempertahankan 

harta pusaka.  

Laki-laki di Minangkabau khususnya dalam kaumnya berawal sebagai 

kemenakan, dia harus mematuhi segala aturan yang ada di dalam kaum, dia 

belajar untuk mengetahui semua aset kaumnya dan semua anggota keluarga 

kaumnya. Oleh karena itu, ketika seseorang berstatus menjadi kemenakan, dia 

selalu disuruh ke sana ke mari untuk mengetahui segala hal tentang adat dan 

perkaumannya. Dalam menentukan status kemenakan sebagai pewaris sako 

dan pusako, anak kemenakan dikelompokan menjadi tiga kelompok yaitu: 

Kemenakan di bawah daguak (penerima langsung waris sako dan pusako dari 

mamaknya), kemenakan di bawah pusek (penerima waris apabila kemenakan di 

bawah daguak tidak ada (punah), kemenakan di bawah lutuik (yaitu 

 
26  Ibid, 76. 



31 

 

kemenakan yang tidak diikutkan dalam pewarisan sako dan pusako kaum. 

Setelah anak laki-laki dewasa, dia akan menjadi mamak dan bertanggung 

jawab kepada kemenakannya. Dia bekerja di sawah kaumnya untuk saudara 

perempuannya anak-beranak yang sekaligus itulah pula kemenakannya. Dia 

mulai ikut mengatur, walau tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan 

mamaknya yang lebih tinggi, yaitu penghulu kaum. 

Laki-laki besar akan memegang kendali kaumnya sebagai penghulu. 

Gelar kebesaran diberikan kepadanya, dengan sebutan datuk. Seorang 

penghulu berkewajiban menjaga keutuhan kaum, mengatur pemakaian harta 

pusaka. Dia juga bertindak terhadap hal-hal yang berada di luar kaumnya untuk 

kepentingan kaumnya. Setiap laki-laki terhadap kaumnya selalu diajarkan; 

kalau tidak dapat menambah (maksudnya harta pusaka kaum), jangan 

mengurangi (maksudnya, menjual,menggadai atau menjadikan milik sendiri). 

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa peranan seorang laki-laki di dalam 

kaum disimpulkan dalam ajaran adatnya:  

Tagak badunsanak mamaga dunsanak 
Tagak basuku mamaga suku 
Tagak ba kampuang mamaga kampuang  
Tagak ba nagari mamaga nagari 
 

Selain berperan sebagai kemanakan, mamak atau penghulu di dalam kaum, 

seorang anak lelaki juga memiliki peranan lain ketika setelah ia menikah dan 

memiliki rumah tangga sendiri. Kedudukan laki-laki di keluarga istri atau 

kaumnya adalah sebagai tamu atau pendatang yaitu sebagai sumando (semenda). 

Artinya di sini, dia sebagai duta pihak kaumnya di dalam kaum istrinya, dan istri 

sebagai duta kaumnya pula di dalam kaum suaminya. Ditinjau dari prilaku orang 
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sumanda di Minangkabau maka sumanda ini dapat dikategorikan. Pertama 

sumando ninik mamak, yaitu sumando yang dapat ikut memberikan ketenteraman 

pada kedua kaum; kaum istrinya dan kaumnya sendiri. Mencarikan jalan keluar 

terhadap sesuatu persoalan dengan bijaksana mungkin. Dia lebih berperan sebagai 

seorang yang arif dan bijaksana. Sikap ini yang sangat dituntut pada peran setiap 

sumando di Minangkabau, dua sumando kacang miang yaitu, sumando yang 

membuat kaum istrinya menjadi gelisah karena dia memunculkan atau 

mempertajam persoalan-persoalan yang seharusnya tidak dimunculkan, tiga 

sumando lapiak buruak (sumando tikar jelek) yaitu, sumando yang hanya 

memikirkan anak istrinya semata tanpa peduli dengan persoalan-persoalan 

lainnya. Dan keempat sumando apak paja, yang hanya berfungsi sebagai tampang 

atau bibit semata.  

Sumando tidak punya kekuasan apapun di rumah istrinya, 

sebagaimana yang selalu diungkapkan dalam pepatah petitih: 

Sadalam-dalam payo 
Hinggo dado itiak 
Sakuaso-kuaso urang sumando 
Hinggo pintu biliak 
Sebaliknya, peranan sumando yang baik dikatakan; 
Rancak rumah dek sumando 
Elok hukum dek mamaknyo 

 

C. Perkawinan dalam adat Minangkabau 

Upacara adat perkawinan di Minangkabau merupakan bagian dari 

kebudayaan daerah Minangkabau. Dimana masyarakat Minangkabau yang 

menganut sistem matrilinial dengan sistem kehidupan komunal, meletakkan 

perkawinan sebagai urusan kaum kerabat, mulai dari mencari pasangan sampai 
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melaksanakan rentetan peristiwa adat setelah menikah. Rentetan proses 

perkawinan merupakan urusan kaum kerabat dan masyarakat dalam nagari, ada 

istilah adat yang mengatakan bahwa ” yang baralek yang punyo rumah, nan 

punyo alek nagari” , artinya semua urusan yang terjadi pada upacara perkawinan, 

baik urusan agama, adat istiadat, atau semua pendukung terlaksananya 

perkawinan tersebut diatur oleh kaum kerabat dan masyarakat sekitar nagari. Rasa 

‘sehina semalu’ merupakan etos kerja dalam melaksanakan upacara perkawinan 

dengan sebaik-baiknya. 

 Hakekat perkawinan dalam masyarakat Minangkabau adalah perpaduan 

antara dua kaum, kaum pihak istri dan kaum pihak suami. Perpaduan dua suku, 

suku pihak istri dan suku pihak suami. Suami menjadi duta kaumnya dalam kaum 

istrinya dan istri menjadi duta kaumnya dalam kaum suaminya. Suami dan istri 

menjadi mitra dalam keluarga yang saling melengkapi. Sistem matrilineal ini 

menentukan aturan dalam pranata sosial dan atribut adatnya, seperti pada 

pemakaian pelaminan.  

Fungsi pelaminan yang utama adalah sebagai tempat duduk anak daro 

dalam menunggu kedatangan marapulai untuk duduak basandiang, sesudah ijab 

Kabul. Kedatangan marapulai ke rumah anak daro merupakan lambang atau 

representasi dari sistem perkawinan matrilokal (laki-laki datang kerumah 

perempuan) dalam konstelasi adat Minangkabau yang matrilineal.27 Dahulu 

pelaminan tidak dapat dipakai oleh sembarangan orang. Si pemakai harus jelas 

 
              27 Puti Reno Raudha Thaib, Op. Cit, 9  
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asal usulnya, apakah ia keluarga penghulu, atau keluarga raja.28 Jika tidak, ia 

harus meminta izin terlebih dahulu dengan membayar atau mengisi uang adat, 

sebagai persyaratan sesuai dengan ketentuan adat di masing-masing daerah.29   

Dalam adat masyarakat Minangkabau mempunyai beberapa tahapan dalam 

pelaksanaan upacara perkawinan. Pada setiap tahap perkawinan tersebut masing-

masing pihak dalam lingkaran kekerabatan seperti urang sumando, ipar-besan dan 

bako, masing-masing mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap 

pelaksanaan upacara perkawinan tersebut. Ada beberapa tahap proses upacara 

perkawinan di Minangkabau yaitu: 

1. Paserek  

Paserek adalah langkah awal dalam mencari jodoh. Dalam adat 

Minangkabau, pada umumnya masalah perkawinan orang tua 

memengang peranan aktif, tergantung  pada daerah yang 

menyelenggarakan upacara perkawinan tersebut. Di daerah yang 

mengenal “uang jemputan” misalnya daerah Padang Pariaman, maka 

keluarga pihak wanita lebih aktif dibandingkan keluarga pihak pria. 

Sebaliknya di daerah yang mengenal “uang hantaran” seperti di daerah 

Lima Puluh Koto Payakumbuh, keluarga pihak pria yang lebih aktif.  

 
28 Kata penghulu berasal dari kata peng dan hulu. Kata dasar hulu diberi berawalan 

peng. Kata peng mengandung pengertian pemegang dan bersifat kebendaan. Kata hulu 
adalah tangkai atau pangkal. Jadi kalau diartikan penghulu itu adalah orang yang 
memengang hulu, atau pangkal dari segalanya. Penghulu sebagai pemegang kekuasaan, 
sebagai pemimpin yang harus menjadi contoh dan panutan bagi keluarga, kaum, 
maupun masyarakat Nagari. Edison, Nasrun, Tambo Minangkabau, Budaya dan Hukum Adat 
di Minangkabau (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2010), 181. 

29 Wawancara dengan Riza Mutia (staf pegawai museum negeri Provinsi Sumatera 
Barat “Adityawarman”) tanggal 17 Februari 2016. 
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Pada dasarnya pergaulan pemuda dan pemudi Minangkabau, baik 

yang masih berada dalam daerah Minangkabau maupun yang sudah 

merantau adalah sangat terbatas, disebabkan adanya aturan adat dan 

agama yang ketat. Disamping itu adanya kesadaran dalam 

pembentukan keluarga modern, telah menimbulkan kebiasaan 

pemilihan jodoh antara pria dan wanita dengan perbedaan usia dimana 

pria lebih tua dari wanita. Oleh karena itu peranan pihak keluarga 

selaku perantara menjadi faktor penentu yang sangat penting dalam 

hubungan pengenalan antara muda-mudi Minangkabau.  

Dalam usaha pengenalan ini dikenal istilah “paserek” yaitu usaha 

pihak keluarga untuk memperkenalkan calon istri dengan calon suami, 

yang  pada umumnya dilakukan dengan cara kunjungan  keluarga pria 

ke rumah keluarga wanita.  

2. Manyiriah  

Manyiriah atau meminang adalah keluarga pihak pria mengirim 

utusan kerumah wanita dengan maksud menyampaikan hasrat hati 

pihak pria untuk mempersunting anak mereka untuk dijadikan istri. 

Namun dapat pula terjadi sebaliknya dimana keluarga pihak wanita 

yang mengirim utusan  kerumah keluarga pihak pria, untuk meminta 

kesediaannya menjadi suami bagi anak perempuan mereka. Pria 

semacam ini disebut dengan istilah “orang jemputan”. 

Peminangan dilakukan oleh orang tua-tua yang dikepalai oleh 

mamak rumah dengan membawa carano yang berisi sirih pinang 
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selengkapnya serta juadah yang terdiri dari nasi gulai secukupnya. 

Acara peminangan ini dilakukan pada malam hari dan waktu yang 

telah ditentukan sebelumnya. Pada saat itu semua keluarga dari wanita 

beserta mamak-mamak rumah hadir menanti kedatangan pihak 

keluarga peminang. 

3. Barundiang  

Bila pinangan telah di terima, berarti kedua belah pihak sudah 

memberikan persetujuan prinsip untuk melangsungkan perkawinan. 

Untuk itu diadakanlah pertemuan untuk merundingkan (barundiang) 

segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan perkawinan ini. Dalam 

pertemuan ini ditentukan hari akad nikah dan hari baralek (pesta 

perkawinan). Selain itu juga ditentukan jumlah hantaran atau uang 

jemputan. Dalam pepatah Minang disebutkan “sia jalo, Sia tojun” 

(siapa menjala, dia yang harus terjun), maksudnya adalah pihak yang 

datang meminang yang memikul biaya perkawinan lebih besar. Barang 

hantaran biasanya terdiri dari “pakaian sapatagak” sampai pada 

pengisian ruang tamu, kelengkapan kamar penganten serta biaya untuk 

baralek. Kemudian masalah lain juga dibicarakan adalah pembagian 

tugas untuk keluarga yang diikut sertakan dalam penyelenggaraan akad 

nikah dan baralek. Misalnya siapa yang menjadi “sumandan” 

(pendamping pengantin) atau siapa yang menghias pengantin. 

Tahap selanjutnya adalah upacara akad nikah. Acara ini adalah 

upacara keagamaan yang menjadi titik puncak dari keseluruhan 
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kegiatan perkawinan. Upacara ini dilaksanakan dengan penuh khidmat. 

Secara teknis upacara ini dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu: 

1. Manjapuik marapulai 

Pada hari akad nikah yang telah ditentukan, marapulai memakai 

pakaian yang bercorak keagamaan seperti, baju jas, bersarung 

pelekat dengan memakai kopiah (peci), sepatu dan berkaos kaki. 

Pihak keluarga wanita yang dikepalai oleh  “rangsumando” (suami 

dari saudara perempuan si anak daro), diutus dengan membawa 

“carano” berisi sirih pinang selengkapnya serta juadah untuk 

menjemput marapulai ke rumah ibu marapulai. Penjemputan ini 

juga diiringin oleh sumandan (pengiring pengantin) yang akan 

mendampingi marapulai sampai ke pelaminan tempat upacara akad 

nikah diselenggarakan.  

2. Ijab qabul 

Di rumah anak daro dipersiapkan tempat upacara ijab qabul, yang 

biasanya dilakukan dalam ruangan yang telah dipasangi pelaminan, 

dan acara ijab qobul dipimpin oleh penghulu dari kantor urusan 

agama.  

3. Penyerahan mahar 

Meminta mahar atau mas kawin kepada calon suaminya 

merupakan hak pribadi seorang wanita Islam. Mas kawin dapat 

berupa uang, barang maupun perhiasan. Setelah ijab qobul selesai, 

maka penghulu meminta agar penganten pria menyerahkan mahar 
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kepada pengantin wanita. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian 

doa restu dari keluarga yang hadir. Setelah terlaksananya ijab 

qobul.  

4. Baralek  

Pada hari berikutnya sebagai penyempurnaan acara dilaksanakan 

pesta perkawinan atau baralek. Pepatah Minang mengatakan 

“kabar baik berhimbauan, kabar buruk berhamburan” artinya bila 

ada berita baik beritaukanlah kepada segenap keluarga, handai-

taulan dan karib kerabat. Begitu pula bila ada berita duka, secara 

serentak pula kita mendatangi yang mendapat musibah untuk 

memberi bantuan.  

Bila ada perkawinan maka wajarlah jika diadakan suatu pesta 

untuk memberitahukan kepada kaum kerabat dan sana keluarga. 

Pesta yang diadakan secara besar-besaran disebut “baralek 

gadang”, sedangkan pesta yang sederhana disebut dengan 

“mendoa-doa ketek”. Pada upacara baralek ini dirumah anak daro 

dipasang pelaminan yang dekorasinya menggambarkan kelambu 

tempat peraduan, bertata warna merah dan berumbai-umbai. 

Ketempat inilah pengantin pria digandeng pengantin wanita untuk 

duduk bersama, bersanding duo dan diapit sumandan serta kedua 

orang tua mempelai.  

Puncak acara dalam upacara perkawinan ini yaitu pemberian 

ucapan selamat dan doa restu dari undangan yang hadir, dan 
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cara perkawinan.  

                                                           

kemudian dilanjutkan dengan makan bersama sebagai acara 

penutup. 

D. Pelaminan Minangkabau 

Pelaminan memegang peranan penting dalam setiap upacara adat di 

Minangkabau. Pada hakekatnya pelaminan merupakan singgasana dalam sebuah 

istana khususnya di Minangkabau, yang terdiri dari beberapa komponen dengan 

bahan kain dan beragam warna yang ditata sedemikian rupa30. Mulanya 

pelaminan digunakan sebagai tempat terhormat bagi para raja atau bangsawan 

Minangkabau, tetapi sekarang sudah banyak dipakai oleh masyarakat umum 

sebagai perangkat upa

Terjadinya perubahan fungsi pelaminan tersebut, juga membawa pengaruh 

pada bentuk dan hiasan pelaminan itu sendiri. Perubahan terjadi sesuai dengan 

perkembangan zaman yang dilaluinya. Pergantian generasi yang berbeda kondisi 

budaya masyarakatnya, dan juga lingkungan yang berbeda berimplikasi 

munculnya kebutuhan yang berbeda. Dalam hal ini Edi Sedyawati menjelaskan, 

bahwa perubahan kebutuhan hidup, perubahan nilai yang dianut, dan perubahan 

kepercayaan, memberi pengaruh pula pada perkembangan dan perubahan seni.31  

Pelaminan sebagai ungkapan kreativitas budaya masyarakat Minangkabau 

sejak dulunya, telah memberi peluang untuk bergerak memelihara, menularkan 

dan mengembangkan untuk kemudian menciptakan kebudayaan baru lagi.32 

Dalam proses pengungkapannya telah melahirkan proses baru, yang berorientasi 
 

30 Anwar Ibrahim, Arti Lambang dan Fungsi Tata Rias Pengantin dalam Menanamkan 
Nilai-nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat, (Depdikbud, 1984/1985), 86. 

31 Edi Sedyawati, ed., Seni Dalam Masyarakat Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia, 
1991), iv. 

32 Umar Kayam, Seni Tradisi Masyarakat (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), 52.  



pada kebutuhan masa kini, sehingga melahirkan bentuk-bentuk yang baru. Pada 

masa saat ini pelaminan merupakan salah satu bentuk karya seni dekoratif yang 

sangat menguntungkan, keberadaannya tidak terlepas dari pengaruh sosial-

kultural masyarakat pendukungnya.  

Pelaminan bagi masyarakat Minangkabau tidak hanya dapat dilihat sebagai 

suatu hiasan dekorasi semata, tetapi merupakan bagian yang sakral dalam sebuah 

upacara adat perkawinan. Pelaminan adalah sebagai tempat bersandingnya anak 

daro dan marapulai setelah terjadinya ijab kabul dan sekaligus sebagai tempat 

diresmikannya hubungan kedua mempelai secara adat yang disaksikan oleh ninik 

mamak dan seluruh kaum kerabat kedua belah pihak. 

 

Gambar 1 
Pelaminan Daerah Darek 

Dokumentasi Pusat Dokumentasi Informasi Kkeudayaan Minangkabau  
(PDIKM) Padangpanjang 

Foto: Yuli, Padangpanjang, 2016 
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Gambar 2 
Pelaminan Daerah Rantau (Pesisir) 

Repro: Yuli, 2016 
Sumber: dokumentasi Final Look 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

Sebagai karya seni pelaminan Minangkabau memiliki nilai estetik yang 

tinggi, hal ini sangat jelas tergambar dari komposisi dan kombinasi dari berbagai 

konponen yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Setiap komponennya 

memiliki bentuk yang variatif dan dihiasi dengan sulaman emas. Selain itu juga 

didukung dengan kombinasi warna yang memberikan kesan mewah dan elegan. 

Nenek moyang orang Minangkabau berkreasi tidak hanya menampilkan bentuk-

bentuk yang indah, namun juga mengandung makna yang tersirat dari struktur 

pelaminan itu sendiri.  

Maka untuk mengkaji hal tersebut dalam uraian berikut ini akan 

dieksplanasikan sesuai dengan tiga tahapan yang ditawarkan Panofsky Pertama, 

analisis tahap pra-ikonografi, yakni analisis yang dilakukan sebatas pada aspek 

tekstual karya seni, yang ditinjau melalui prinsip korektif sejarah gaya. Kedua, 

analisis tahap ikonografis, yakni analisis sehubungan dengan tema dan konsep 

karya seni, ditinjau menggunakan prinsip korektif sejarah tipe, dan ketiga analisis 

tahap ikonologis, yakni analisis pada tahap pemaknaan simbol-simbol dengan 

menggunakan intuisi sintesis, yang ditinjau melalui sejarah gejala kultural.  

    

A. Analisis Tahap Pra-Ikonografi  

Bila dilihat secara visual pelaminan merupakan pengorganisasian dari 

unsur-unsur seni yang disusun dalam satu kesatuan karya seni. Djelantik 
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menjelaskan, bahwa sebuah karya seni dapat dinikmati apabila mengandung 

dua unsur mendasar yaitu bentuk (from) dan struktur atau tatanan (structure). 

Bentuk dasar unsur seni rupa adalah titik, garis, bidang, ruang, dan warna. 

Struktur adalah cara menyusun dari unsur-unsur seni rupa tersebut, sehingga 

terjalin hubungan yang berarti di antara bagian-bagian dari keseluruhan 

perwujudan.33  

Lebih lanjut Dharsono menjelaskan bahwa ada tiga komponen dalam 

proses cipta seni sebagai landasan berkarya. Ketiga komponen tersebut adalah 

subject matter (tema pokok), from (bentuk), dan content (isi atau makna). 

Subject matter merupakan rangsangan cipta seniman dalam usahanya untuk 

menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Dalam sebuah karya seni 

hampir dapat dipastikan adanya subject matter, yaitu inti atau pokok 

persoalan yang dihasilkan sebagai akibat adanya objek. From atau bentuk 

totalitas dari pada karya seni. Bentuk merupakan organisasi atau satu 

kesatuan atau komposisi dari unsur-unsur pendukung karya. Content atau 

makna merupakan bentuk psikis dari seorang penghayat yang baik. Perbedaan 

bentuk dan makna hanya terletak pada diri penghayat. Bentuk psikis seorang 

seniman pencipta merupakan bentuk yang disebut subject matter, seniman 

penghayat adalah penghayat yang punya bentuk psikis yang dihasilkan dari 

proses hayati oleh dunia idenya dan hasil proses imajinasi atau kreativitas.  

Bila ditinjau secara tekstual pelaminan merupakan pengorganisasian 

dari bebagai komponen yang terbuat dari bahan dasar kain dan setiap 

 
33 AA. M Djelantik,  Estetika Sebuah Pengantar (Bandung:  MSPI, 2004),  18. 
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komponennya dihiasi dengan ragam hias yang bersulamkan benang emas. 

Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Dasar pelaminan 

Dasar pelaminan merupakan komponen pelaminan yang terletak di 

bagian belakang, melekat pada dinding atau berdiri sendiri dengan 

menggunakan kerangka dari kayu atau besi. Dasar pelaminan ini disebut 

juga dengan latar belakang pelaminan berfungsi untuk menutupi dinding 

belakang pelaminan. Bahan yang digunakan adalah kain beludru polos 

atau kain satin polos (tidak bermotif). 

b. Kain bakabek (kain berikat) 

Kain bakabek adalah kain beludru yang digantung tegak lurus di 

kiri kanan depan dasar pelaminan. Kain tersebut diikat longgar bagian 

tengahnya. Bahan yang digunakan adalah kain beludru polos (tidak 

bermotif). Warna kain bakabek yang digunakan pada pelaminan daerah 

darek adalah warna kumbang janti, sedangkan warna kain bakabek pada 

pelaminan daerah pesisir dalah warna merah (merah lado).                                                     

c. Kain balapiah (kain jalin)  

Kain balapiah berfungsi sebagai pembatas kelambu, kain dijalin 

pada kerangka kayu atau besi dipasang tegak lurus pada sisi kiri dan 

kanan sebagai bingkai pelaminan. Kain balapiah terbuat dari kain satin 

atau beludru yang terdiri dari tiga warna yaitu merah, kuning, dan hitam 

untuk daerah darek dan merah, kuning, biru untuk daerah pesisir. Bentuk 

kerangka kain jalinan ini juga memiliki perbedaan dari dua wilayah 



tersebut yaitu, di wilayah darek kain jalin dibuat tiga sisi: kiri, kanan dan 

atas sedangkan di wilayah pesisir dibuat melengkung. Masing-masing 

kain jalin memiliki ukuran selebar 10 cm yang dijalin berselang seling 

dan tumpang tindih antara satu sama lainnya, sehingga menciptakan 

keserasian susunan yang harmonis.    

 

Gambar 3 
Kain balapiah 

Foto: Yuli, Padangpanjang 2016  
                                           

d. Sebeang atau lansie  

Sebeang atau lansie adalah dua helai kain yang dipasang secara 

vertikal (tegak lurus dikiri kanan) terletak di depan kelambu sebagai 

pengikat kain bakabek. Sebeang berukuran 25 cm x 200 cm yang dihiasi 

sulaman benang emas, dan dikombinasi dengan sulaman suji caia serta 

kapalo peniti. Ragam hias yang terdapat pada sebeang antara lain, 

burung merak, kaluak paku, dan motif bunga serta daun. Di atas sebeang 
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terdapat kaniang sebeang, yang berukuran 25 cm x 25 cm. kaniang 

sebeang ini terletak di atas sebeang, sehingga menutupi sebagian badan 

sebeang. Namun antara sebeang dengan kaniang sebeang merupakan 

satu kesatuan. 

e. Kalambu (kelambu) 

Kalambu adalah kain yang digantungkan antara dua kain jalin, 

terdiri dari bagian kiri dan kanan, bila dikuakkan maka akan tampak 

seperti ada ruangan lain di belakang pelaminan. Kalambu dipasang 

secara berlapis dengan jumlah yang berbeda- beda, ada pelaminan yang 

memakai kalambu tiga, lima dan tujuh lapis tergantung pada tingkat 

orang yang melakukan perkawinan. Setiap kalambu dikabek (ikat) agak 

longgar dan masing-masingnya ditata menyerong keluar agar lapisan 

belakang tetap kelihatan. 

 

Gambar 4. Kalambu 
Foto: Yuli, Padangpanjang, 2016 
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f. Tonggak Katorok 

Merupakan rangkaian kain yang dibalutkan pada tiang dari kayu 

atau besi kemudian diikat sehingga berbentuk gelombang, dipasang di 

samping kain bajalin.                          

g. Banta Gadang (bantal besar) 

Secara visual banta gadang berbentuk bangunan kecil, terdiri dari 

susunan balok segi empat dan balok segi tiga pada bagian atasnya. 

Dibuat dari kerangka kayu atau besi kemudian dibalut dengan kain satin 

yang sudah disulam dengan benang emas. Motif sulaman yang terdapat 

pada banta gadang antara lain, Puti takuruang, Ula, Itiak pulang patang, 

Pucuak rabuang, Ombak-ombak, Senggan, Pitih-pitih, Biku-biku, Kaluak 

paku, Saluak laka, dan Pacah ampek Banta gadang. Banta gadang ini 

biasanya berukuran + 60 cm x 50 cm x 120 cm. Posisi banta gadang 

terletak sebelah kiri dan kanan bagian luar kain jalin. Banta gadang ini 

sekaligus sebagai pembatas pelaminan. Awalnya banta gadang berfungsi 

sebagai tempat menyimpan pakaian adat mempelai laki-laki sebelah 

kanan dan pakaian mempelai wanita di bagian kirinya. 



 

 
Gambar 5 

Banta gadang  
Foto: Yuli, Padangpanjang, 2016 

 

h. Banta Ketek (bantal kecil) 

Banta ketek ini berjumlah 8 buah yang disusun 4 di kiri dan 4 di kanan. 

Angka 4 dalam masyarakat Minangkabau punya banyak makna antara 

lain kato yang empat yaitu kato mandaki, kato malereang, kato manurun 

dan kato mandata. Motif hias yang terdapat pada banta ketek yaitu sayik 

ajik/kalamai 
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Gambar 6 
Banta ketek 

Foto: Nofi, Padang, 2016 
i. Kasua Kayu 

Unsur pelaminan ini terbuat dari kayu yang berukir yang dijadikan 

tempat duduk dan di atasnya ada kasur sebagai alas duduk dari kedua 

penganten. Kasua kayu berukuran 70 x 40 x 150 cm. 

 

Gambar 7 
Kasua kayu 

Foto: Yuli, Padangpanjang, 2016 
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j. Lidah-lidah 

Lidah-lidah berbentuk seperti dasi atau lidah manusia, yang 

dipasang melekat pada ondas (ombak-ombak) masing-masing empat 

buah. Lidah-lidah disulam dengan benang emas, motif yang terdapat 

pada lidah-lidah memiliki fungsi estetis, seperti limpapeh, dan puti 

takuruang. Lidah-lidah memiliki warna dasar antara lain biru muda, 

merah muda, hijau dan hitam. Setiap lidah-lidah diberi variasi hiasan 

yang dinamakan api-api. 

 

 
 

Gambar 8 
Lidah-lidah 

Foto: Nofi, Padang, 2016 
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Gambar 9 
Lidah-lidah 

Foto: Nofi, Padang, 2016 
 

k. Tabia Dindiang 

 Tabia dindiang adalah kain penutup dinding bagian kiri dan kanan 

pelaminan dengan ukuran 275 cm x 125 cm. Tabia ini berbentuk 

lembaran kain yang bersulaman benang emas. Bahan yang digunakan 

beragam seperti kain beludru, satin, dan silk palapa, sedangkan motif 

yang terdapat pada tabia dindiang memiliki fungsi estetis dan tidak 

mengandung makna. Warna tabia ada tiga macam yaitu biru, kuning, dan 

merah.  
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Gambar 10 
Tabia Dindiang 
Foto: Yuli, Padangpanjang, 2016 
                                                           

 

l. Tirai Langik-langik/Tirai Kolam  

Tirai langik-langik disulam dengan benang emas dengan ragam 

hias sebagai fungsi estetis dan tidak mengandung makna. Adapun warna 

dari tabia langik-langik adalah hitam, kuning, dan merah. Selain untuk 

menutupi loteng tabia juga dipergunakan untuk menutup bagian lereng 

pintu-pintu bilik (kamar), dinding kiri dan kanan, sewaktu ada upacara 

adat atau perkawinan. 

52 

 



 

Gambar 11 
Tirai langik-langik 

Foto: Yuli, Batu Sangkar, 2016 
 

m. Tirai Ombak  

Tirai ombak atau ombak-ombak dipasang bagian pinggir atas 

dinding, sehingga menutupi bagian atas tirai tabia. Elemen pelaminan ini 

dibuat di atas dasar kain beludru dan silk dengan warna dasar 

Minangkabau, yaitu merah, kuning, dan hitam. Elemen ini berukuran 40 

cm x 200 cm, dihiasi dengan motif berbentuk bunga dan daun yang 

disulam dengan benang emas. 
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Gambar 12 
Tirai ombak-ombak 

Foto: Yuli, Padangpanjang, 2016 
 

n. Angkin-angkin/karamalai 

Angkin-angkin/karamalai terbuat dari kain yang dibentuk berupa 

bunga dan kuda-kuda yang disulam dengan benang emas dan api-api. 

Angkin-angkin Berfungsi untuk menambah semarak pelaminan, dan 

motif yang terdapat pada angkin-angkin hanya sebagai fungsi estetis dan 

tidak mengandung makna. Angkin-angkin dalam bahasa adat disebut 

rimbun rambaian artinya bersemarak bagaikan rumah gadang.  
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Gambar  13 
Angkin-angkin 

Foto: Yuli, Padangpanjang, 2016 
 

o. Dulamak 

Dalam masyarakat Minangkabau dulamak berasal dari “di dalamnya 

lamak” (enak), sedangkan Answar mengatakan “daun dan lamak”34. 

Dulamak berfungsi sebagai penutup tudung saji sekaligus dulang tinggi. 

Dulamak terbuat dari kain saten, kain beludru warna hitam dan merah. 

Motif yang terdapat pada dulamak antara lain: tirai anjelu, itiak pulang 

patang, kacang balimbiang, bungo intan, dan kaluak paku. 
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.  

Gambar 14 
Dulamak 

Foto: Yuli, Batu Sangkar, 2016 
 

p. Dulang Bakaki (dulang tinggi) 

Dulang bakaki terbuat dari kuningan. Dalam upacara perkawinan dulang 

bakaki diletakkan didepan kasua kayu di kiri dan di kanan banta gadang. 

Dulang sebelah kanan diisi dengan ayam singgang dan nasi lamak, 

sedangkan dulang sebelah kiri diisi dengan makanan seperti wajik, 

gelamai, pinyaram, dan lainnya. Dulang bakaki ditutup dengan dulamak. 
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Gambar 15 
Dulang Tinggi 

Foto: Nofi, Pariaman, 2016 
 

Ragam hias yang melekat pada setiap komponen pelaminan merupakan 

penggambaran dari bentuk-bentuk yang ada di alam, diantaranya bentuk flora, 

fauna, dan alam benda lainnya. Hal ini sesuai dengan falsafah alam 

takambang jadi guru, yang bermakna alam sebagai sumber untuk ditiru, 

namun peniruan tersebut tidak hanya realis, naturalis, juga dapat berupa 

bentuk-bentuk yang telah distilisasi, distorsi, deformasi, dan abstrasi. Dengan 

kata lain bentuk-bentuk alam yang ada pada pelaminan tidak sepenuhnya 

menyalin bentuk asli dari alam akan tetapi telah mengalami penggubahan. 

Bila dilihat secara sepintas memang tidak begitu jelas bentuk apa yang 

digambarkan, seakan-akan berbentuk sebuah relung yang indah, namun jika 

diamati dengan cermat maka akan terlihat jelas apa yang digambarkan. 

Hiasan yang melekat pada pelaminan tersebut selain bermanfaat lahiriah 

sebagai memperindah suatu benda, juga mengandung arti dan makna yang 

direalisasikan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.  
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B. Analisis Tahap Ikonografis Pelaminan Minangkabau 

 

Pembahasan pada analisis ini diarahkan pada tema dan konsep khusus yang 

dinyatakan melalui objek dan peristiwa. Analisis konsep seni menurut Carrol 

(1999) merupakan upaya filosofis untuk menggali pemikiran dan penciptaan yang 

mendasari terbentuknya suatu objek seni, dengan cara mengguraikannya menjadi 

komponen-komponen terpisah, dan setiap komponen ditetapkan sifat-sifatnya 

serta kegunaannya. 

Berdasarka pendapat di atas, manusia sebagai pelaku yang terlibat dalam 

proses terwujudnya sebuah karya seni atau artefak budaya, memiliki konsep yang 

mendasari terwujudnya artefak budaya tersebut. Sehubungan dengan itu, 

pelaminan Minangkabau adalah karya masyarakat masa lampau, dan dibuat secara 

berkelanjutan sampai sekarang. Untuk mengetahui tema dan konsep dalam hal ini 

ditelusuri berdasarkan sejarah yang melatar belakangi lahirnya pelaminan.  

Sebelum lebih jauh menjelaskan sejarah pelaminan, ada baiknya kita 

mengetahui pengertian dari pelaminan itu sendiri. Pengertian pelaminan dalam 

Ensiklopedi Minangkabau di jelaskan, bahwa: 

Kata palaminan berasal dari kata lamin, berarti  jenis dan kemudian menjadi 

kelamin. Palaminan adalah tempat sepasang pengantin duduk bersanding 

dalam sebuah acara perkawinan. Pembeda jenis antara laki-laki dan 
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perempuan. Pengertian palaminan kemudian menjadi terbatas, yaitu sebuah 

tempat yang dihiasi sedemikian rupa untuk pengantin bersanding berdua.35 

Pelaminan dalam pengertian luas dan umum adalah seperangkat (satu unit 

kesatuan) hiasan dalam sebuah rumah gadang milik suatu kaum, dalam 

serangkaian upacara perkawinan.36 Berdasarkan kedua pendapat di atas, 

pelaminan  berfungsi sebagai tempat duduk anak daro dalam menunggu 

kedatangan marapulai untuk duduak basandiang dalam upacara perkawinan. 

Pemakaian pelaminan dibedakan atas dua macam, yaitu pelaminan untuk 

pengangkatan penghulu dan pelaminan untuk anak daro. Namun dari kedua 

pelaminan tersebut tidak terdapat perbedaan yang mencolok, baik segi struktur 

bentuknya, warnanya, dan ragam hias yang menghiasi pelaminan. Perbedaan dari 

kedua pelaminan tersebut adanya pemakaian payung kuning dan tabia dindiang 

yang berwarna-warni dalam pengangkatan penghulu. Sedangkan pada pelaminan 

anak daro tidak terdapat unsur pelaminan tersebut.37  

Menurut sumber sastra, pelaminan merupakan mahar dari seorang Raja Cina 

untuk meminang Bundo Kanduang.38 Namun sementara kiriman itu masih dalam 

perjalanan ke Sumatera Barat, Raja Cina itu meninggal dunia. Jadi untuk 

 
35 Ensiklopedi Minangkabau (Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 

2005), 309. 
36 Puti Reno Raudha Thaib, op. cit, 7. 
37 Wawancara dengan Bundo kanduang Kabupaten Pariaman (One Nurcani), 

tanggal 10 mei 2016, di sentra pelaminan One. 
38 Bundo kanduang adalah seorang ratu, yang kedudukannya tidak dapat dibeli 

ataupun diminta. Bundo kanduang tak dapat mengambil keputusan. Ia bukanlah 
wewenang adat, adat berada di bawah kekuasaan rajo adat dan sang Bandaro, itupun 
bukan seorang ahli sarak yang merupakan wewenang rajo ibadat dan tuan Kadhi. Bundo 
kanduang merupakan sumber kebijakan bagi kerajaan pagaruyuang (Taufik Abdullah, 
“Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi”, dalam Verayanti, et al., Partisipasi 
Politik Perempuan Minang dalam Sistem Masyarakat Matrilineal (Padang: LP2M, 2003), 29.  
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mengenangnya digunakanlah pelaminan pada setiap upacara adat di 

Minangkabau.39 Jadi kalau dilihat secara kasatmata pelaminan Minangkabau ada 

pengaruh dari budaya Cina. Selain ada pengaruh budaya Cina juga terdapat unsur 

budaya Gujarat.40 

  Dalam upacara adat Minangkabau pelaminan dengan segala perlengkapannya 

merupakan perangkat adat dan hasil seni budaya masyarakat pendukung 

kebudayaan tersebut. DT.Bandaro Sati menjelaskan, pelaminan merupakan alat 

kebesaran adat, dan tidak hanya berfungsi sekedar hiasan atau dekorasi untuk 

keindahan seni belaka. Namun pelaminan juga digunakan untuk melaksanakan 

adat istiadat Minangkabau, dan keberadaan pelaminan tidak dapat dipisahkan 

dengan aturan dan ketentuan adat, ia melekat bagai kuku dan daging.41   

Masyarakat Minangkabau tidak mempunyai kasta di dalam komunitasnya. 

Namun, adat yang dianut menyakini adanya golongan-golongan yang ditinggikan 

seranting dan didahulukan selangkah. Raja-raja dihormati karena keadilannya 

memerintah, penghulu ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah karena 

kebijaksanaan difungsikan untuk menyelesaikan segala permasalahan, mewakili 

kaum dalam adat, untuk menjaga dan melindungi anak kemenakannya. Raja dan 

penghulu diangkat oleh masyarakat melalui tatanan urutan kepemimpinan yang 

berjenjang naik, bertangga turun, dan kemudian diberi keistimewaan serta hak-hak 

yang berbeda dengan masyarakat biasa. Penghargaan dan hak-hak istemewa inilah 

yang membentuk konsep kalau raja dan penghulu merupakan tingkatan dalam 
 

39 Sativa Sutan Aswar, op.cit, 42. 
40 Anthonyswan, Latar Sejarah Indo Jalito Bundo Kanduang Di Minangkabau 

(Batusangkar:  CV. Sarana Wisata Enterprise, 2007), 89. 
41 DT. Bandaro. LB. Sati, Pelaminan dan Perlengkapan Serta Asal Usulnya di 

Minangkabau (Padang: Biro Bintal, 1988), 1. 
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sebuah strata kemasyarakatan di Minangkabau. Oleh sebab itu pantas diberikan 

tempat yang tinggi dan terhormat. 

Rasa hormat dan kemuliaan yang diberikan kaum, anak kemenakan, dan 

andiko dalam suatu wilayah nagari kepada raja dan penghulu, menyebabkan 

timbulnya hak-hak istimewa bagi golongan mereka. Salah satu wujud rasa hormat 

dan kemuliaan yang diberikan rakyat terhadap raja dan anak kemenakan terhadap 

penghulu, maka raja dan penghulu di dudukan lebih tinggi dari rakyat, serta anak 

kemenakannya. Menurut sumber sastra Bandaro Sati menjelaskan bahwa; 

Raja-raja dan penghulu pucuk adat, pucuk nagari didudukan di atas tilam 
kedudukan lapiak pandan, diapit dengan bantal sarugo (surga). Di bawah 
tirai langik-langik, dibalik tabir nan tadendeng. Dihidangkan di atas dulang 
tinggi ditutup dengan dulamak kaca, disuguhi sirih di dalam carano bapak 
batalah tampak kuning sacoreng di atasnya…….itu menjadi milik raja dan 
penghulu, pucuk nagari, pucuk adat dan sebagainya.42 

 

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa pelaminan tidak dapat 

dipakai oleh sembarangan orang, harus jelas asal usulnya apakah ia keluarga 

penghulu atau keluarga raja, jika tidak ia harus meminta izin terlebih dahulu 

dengan membayar atau mengisi uang adat sebagai persyaratan sesuai dengan 

ketentuan adat di masing-masing daerah. Sesuai pepatah yang mengatakan lain 

lubuak lain ikan, lain padang lain belalang. 

Setiap rumah bangsawan Minangkabau, seperti datuak, dan orang basa 

(besar) Luhak, mereka mempunyai dan memasang pelaminan di rumahnya. 

Bentuk rumah mereka beratap bagonjong. Di daerah rantau juga ada rumah adat 

yang dikenal dengan rumah bakolam, atau disebut juga rumah rantau. Oleh karena 

 
42 Ibid, 2 
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itu, di Minangkabau dulunya ada strata sosial di atas, maka dikenal tingkatan 

perhelatan sesuai kebangsawanan mereka, seperti: 

1. Lambang urek (urat), yaitu tingkatan helat yang paling tinggi. Adat yang 

dipakai dalam melakukan lambang urek ialah seruncing runcing adat, 

artinya keseluruhan istiadat harus dilakukan. Pepatah adat mengatakan 

nan tuah batabua urai, nak kayo badikik-dikik, kok dunia ka diadang, 

ceke jan dipabuek (ingin bertuah bertabur urai, ingin kaya berdikit-dikit, 

kalau dunia akan dihadang, bakhil yang diperbuat). Dalam perhelatan 

lambang urek ini memotong kerbau atau sapi. Lama perhelatan lambang 

urek ini selama tujuh hari tujuh malam. Dalam perhelatan ini juga yang 

di undang dinamakan sisiak palapah, artinya yang diundang dijemput 

sampai terbawa dan tanpa batas.  

2. Kabung batang, yaitu tingkatan perhelatan menengah dalam masyarakat 

Minangkabau. Perhelatan ini juga memotong sapi atau kambing, dan 

dilaksanakan selama tujuh hari tujuh malam. 

3. Gatiah pucuak (gatih pucuk), yaitu tingkatan yang paling rendah. Dalam 

perhelatan ini yang dipotong hanya kambing, dan hanya dihadiri oleh 

beberapa orang ninik mamak, serta keluarga terdekat. Dalam pemasangan 

palaminan pada perhelatan ini hanya boleh selama satu hari, bahkan 

adakalanya tidak diperbolehkan.43  

 

 
43 Anwar Ibrahim, dkk, Arti Lambang dan Fungsi Tata Rias Penganten Dalam 

Menanam Nilai-Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat (DEPDIKBUD Proyek Inventarissasi 
dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1984/1985), 105.  
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C. Analisis Tahap Ikologis Pelaminan Minangkabau 

 

Interprestasi ikonologi menurut Panosky merupakan pemaknaan yang 

dilakukan dengan menggunakan intuisi sintesis terhadap simbol. Suzanne K. 

Langer membedakan simbol ke dalam dua jenis, yaitu simbol seni  dan simbol di 

dalam seni. Maka dapat dikatakan bahwa pelaminan adalah simbol kemegahan 

dalam setiap upacara adat di Minangkabau, baik itu upacara perkawinan ataupun 

upacara pengangkatan penghulu. 

Pelaminan memengang peranan penting dalam setiap upacara adat di 

Minangkabau. Struktur bentuk pelaminan  secara keseluruhan menyerupai 

gerbang istana, yang terdiri dari suatu pengorganisasian, penataan, dari elemen-

elemen yang ada.44 Bentuk gerbang dalam dunia simbolik dikaitkan dengan 

perlambangan “pintu mistik”, yang membatasi antara dunia profane dan dunia 

sakral. Di sini simbol pelaminan membawa tanda-tanda konvensional dari sebuah 

perkawinan. Perkawinan merupakan suatu tahapan dalam kehidupan manusia 

yang membawa perubahan dalam hidup seseorang dalam bentuk status baru. 

Ragam hias sebagai seni hias dalam kehidupan masyarakat tidak hanya 

berfungsi sebagai elemen untuk memperindah barang atau benda, melainkan juga 

memiliki fungsi lain, seperti fungsi sakral, simbolik, dan fungsi sosial. Banyak 

artefak yang dihasilkan manusia diberbagai tempat dan berbagai kurun waktu 

menunjukkan bahwa ragam hias digunakan sebagai elemen penghias artefak 

tersebut. Bermacam artefak dari jenis peralatan, perkakas, perabotan, arsitektur, 

 
44 A.A.M Djelantik, op.cit,  41. 
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dan masih banyak lagi menunjukkan bahwa keindahan benda-benda tersebut 

didukung oleh penghias berupa ragam hias. Ragam hias Minangkabau bertolak 

dari falsafah kehidupan yaitu: Alam Takambang jadi guru yang artinya segala 

sesuatu yang ada pada alam dan lingkungannya dijadikan sebagai sumber adat. 

Seperti pepatah adat menyebutkan: 

Panakiak pisau sirauik 

patungkek batang lintabuang 

Salodang ambiak kaniru 

Satitiak jadikan laiuk 

Sakapa jadikan gunuang 

Alam takambang jadikan guru 

Penyadap pisau peraut 

Dijadikan tongkat batang lintabung 

Pembungkus pinang jadikan niru 

Setitik air jadikan laut 

Sekepal jadikan gunung 

Alam terkembang jadikan guru45 
 

Dalam pepatah ini mengandung arti  bahwa manusia membaca, 

mempelajari, ketentuan-ketentuan yang terdapat di alam. Alam takambang 

dijadikan sumber pengetahuan dan patokan dalam mengatur kehidupan di tengah 

masyarakat. Selain berpatokan pada alam, ragam hias Minangkabau juga 

berpedoman pada ajaran agama Islam, karena adat dan agama dalam masyarakat 

Minangkabau saling berdampingan. Pepatah adat mengatakan “syarak mangato 

adat mamakai”. Agama tidak melenyapkan adat Minangkabau, namun justru 

menyempurnakan adat. Berdasarkan alasan di atas maka ragam hias Minangkabau 

 
45Sativa Sutan Aswar, Op. Cit., 2 
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tidak ada ditemukan bentuk makhluk hidup seperti manusia dan binatang. 

Meskipun dalam penamaan motif tersebut ada nama yang berhubungan dengan 

manusia dan binatang, hal ini dikarenakan seluruh ragam hias  Minangkabau telah 

distilisasi dalam bentuk dekoratif. 

Hampir setiap benda yang berhubungan dengan adat istiadat di 

Minangkabau memiliki ragam hias, misalnya balai adat, rumah gadang, tempat 

sirih, pakaian dan lain sebagainya. ragam hias tidak saja sebagai kelahiran bentuk 

yang indah, tetapi juga mengandung nilai lain, seperti norma-norma agama, sosial 

dan hukum.  Ragam hias Minangkabau merupakan gambaran pikiran dari 

masyarakat pendukungnya, baik dalam cara menghadap pergaulan sesama 

manusia maupun menjalani kehidupan atau bergaul dengan makluk lain seperti 

binatang ternak piaraan46.  

Ragam hias yang terdapat  pada pelaminan Minangkabau adalah berbentuk 

flora (tumbuh-tumbuhan), berupa bunga, batang dan daun. Pada umumnya motif 

yang diterapkan pada pelaminan mengacu pada motif-motif  Minangkabau yang 

terdahulu. 

Adapun elemen pelaminan yang mengandung makna filosofi adalah: 

1. Dasar pelaminan 

Makna dari dasar pelaminan ini adalah bahwa setiap suatu keinginan 

atau niatan, kemudian dikerjakan, maka ia harus mempunyai “dasar” 

yang jelas dan kuat. Seperti pepatah adat yang mengatakan “manyayik 

bapamegangan, tagak basitumpu”. Begitu juga dengan dasar dari 

 
46A.M Yosef Dt. Garang, 1983, Pengetahuan Ragam Hias Minangkabau, (Departemen 

Pendidikan Dan Kebudayaan), 17. 
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pelaminan dimaksudkan agar acara yang digelar tersebut selamat, 

aman dan lancar. Dasar dari pelaminan ini polos (tidak bermotif).   

2. Kain Bakabek 

Makna simbolik yang terkandung di dalamnya antara lain: 

a. Dalam perkawinan, adanya ikatan antara marapulai jok anak 

daro. Ikatan tersebut diatur dalam ketentuan agama, adat dan 

undang-undang, semuanya itu harus dipedomani dan 

diamalkan dalam kehidupan berumah tangga.  

b. Kata “kabek” diartikan bersatu, tidak bercerai berai 

c. Motif yang terdapat pada kain bakabek bebas dan tidak ada 

makna simbolik yang terkandung didalammya. 

3. Sebeng / lelansia 

Sebeng terletak sebelah kiri dan sebelah kanan kain bakabek, 

fungsinya sebagai pengapit dari kain bakabek. Sebeng merupakan 

salah satu unsur dari pelaminan yang diikat longgar pada bagian 

tengahnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh budayawan bapak 

Khairunas bahwa sebeng secara simbolik merupakan pengiring atau 

pengapit yang akan menyertai perjalanan rumah tangga. Sebagai 

pengiring atau pengapit, sebeng bisa dikatakan sebagai memperkokoh 

pelaminan dan rumah tangga47. 

4. Kalambu  

 
47 Wawancara dengan budayawan, bapak Khairunnas, tanggal 10 Agustus 2016 di Pariaman. 
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Kalambu pada pelaminan disusun berlapis-lapis dan diikat secara 

longgar. Pemasangan kalambu pada pelaminan sedikit diserongkan 

dan terdapat disebelah sebeng. Kalambu berjumlah tujuh lapis, tiga 

lapis dan dua lapis, tergantung derajat orang yang akan memakainya, 

dan hal ini telah dijelaskan sebelumnya, bahwa di Minangkabau 

dikenal dengan tingkatan perhelatan, yaitu lambang urek, kabung 

batang, dan gatiah pucuak. Tatanan kalambu menyerong keluar dan 

dibatasi oleh kain balapiah.  

5. Kain Balapiah 

Jalinan kain yang terdiri dari tiga helai kain dengan warna-warna yang 

berbeda, yaitu merah, kuning, dan hitam. Warna-warna tersebut bagi 

masyarakat Minangkabau mempunyai makna simbolik yaitu: merah, 

melambangkan tahan uji, sifat berani dan bertanggung jawab. Warna 

hitam merupakan warna kepemimpinan dan melambangkan azas 

demokrasi adat Minangkabau, dan warna kuning dimaknai sebagai 

warna yang agung dan mempunyai sifat kebesaran. 

6. Banta ketek (bantal kecil)  

Banta ketek ini berjumlah 8 buah yang disusun 4 di kiri dan 4 di 

kanan. Angka 4 dalam masyarakat Minangkabau punya banyak makna 

antara lain kato yang empat yaitu 

 -.kato mandaki 
-. kato malereang 
-. kato manurun  
-.kato mandata.  
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Angka empat juga merupakan fatwa dalam masyarakat Minangkabau 

yang berarti: 

-. yang tua dimuliakan 
-. yang muda dikasihi 
-.yang kecil disayangi 
-. yang sama besar dihormati.  
 

Selain itu kata empat juga menjadi pameo dalam masyarakat 

Minangkabau, seperti “anak tak tahu diampek, dan senyo ampek tu 

mah. Jadi kedua macam pedoman di atas sangat penting dipahami dan 

diamalkan dalam segala segi kehidupan bermasyarakat di 

Minangkabau, terutama sekali dalam kehidupan berumah tangga. 

7. Banta gadang (bantal besar) 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi dari banta 

gadang adalah sebelah kanan sebagai tempat menyimpan barang 

pusaka adat dan kelengkapan dari laki-laki (marapulai), sedangkan 

sebelah kiri untuk menyimpan barang pusaka adat dan kelengkapan 

untuk perempuan (anak daro). Dikatakan sebelah kanan untuk laki-

laki karena laki-laki adalah pembela bagi perempuan, dan sebelah kiri 

untuk perempuan yang dibela.  Adapun motif hias yang terdapat pada 

banta gadang selain berfungsi sebagai hiasan, juga mengandung 

makna bagi masyarakat Minangkabau. Motif tersebut antara lain: 

a. Puti takuruang 

Makna dari motif puti takuruang adalah yang berkuasa atas harta 

pusaka adalah perempuan, dan perempuan dijaga, juga dipinggit. 
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status perempuan di Minangkabau pelanjut keturunan, suku, dan 

gelar untuk anak-anak yang dilahirkannya. 

b. Ula 

Motif ula berada disekitar motif puti takuruang. Motif ula ini ada 

dua jenis, 1) ula girang dan 2) ula Gerang (garang). Makna dari 

motif ini seorang wanita (bundo kanduang) selalu dijaga dan 

dibela. Yang menjaga bisa berbaik hati dan juga dapat menjadi 

marah dan melawan.  

c. Itiak pulang patang 

Itiak pada pagi hari dilepas kesawah dalam barisan yang 

mengesankan, disawah adakalanya mereka berpencar mencari 

makan, tetapi tetap dalam satu kelompok. Pada sore hari 

adakalanya mereka dijemput oleh tuannya, adakalanya mereka 

pulang sendiri, bersatu dan tak mau bercerai berai. Makna simbolik 

yang diambil oleh orang Minangkabau tentang manfaat itik adalah 

pai satampuah, pulang sabondong (selalu bersatu, seiya sekata, 

tidak mementingkan diri sendiri).    

d. Pucuak rabuang 

Makna simbolik dari motif pucuk rebung ini adalah mudo paguno 

(muda berguna), tuo bapakai (tua terpakai).  Makna ini menjadi 

suri tauladan bagi orang Minangkabau. 

e. Ombak-ombak 
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Terletak di tepi banta gadang yang kiri dan kanan, motif ombak-

ombak berasal dari permainan ombak dilautan. Manampak ombak 

manampak pasir, tafsiran dari kata tersebut adalah sesuatu yang 

perlu pembuktian, jangan mudah percaya terhadap sesuatu, tanpa 

bukti nyata, segala sesuatu perlu pembuktian. 

f. Senggan 

Senggan merupakan tempat menyimpan banyak peralatan 

(terutama keperluan dapur). Senggan merupakan lambang dari hal 

yang berguna. 

g. Pitih-pitih 

Pitih adalah nama mata uang logam di Minangkabau yang 

berbentuk bulat. Jika motif ini berdiri sendiri, maka ia di sebut 

pitih-pitih, dan jika disejalankan dengan motif kaluak paku, maka 

ia disebut kacang balimbiang. Gabungan dari kedua motif ini 

dinamakan kaluak paku kacang balimbiang yang peranannya 

sangat besar dalam masyarakat Minangkabau. 

h. Biku-biku 

Motif ini berbentuk gelombang laut atau pergunungan, dan motif 

ini mengeluarkan bunga. Pengertian biku-biku berkaitan erat 

dengan romantika kehidupan atau hokum alam, seperti dibalik 

penurunan ada pandakian, mantang-mantang lah manih tabu kini, 

lah lupo jaso tanah saisuak, atau alah iduik ditabek gadang, lah 

lupo limek saisuak. Makna dari ketiga fatwa diatas adalah 



71 

 

seseorang yang sekarang hidupnya telah baik, ia kemudian menjadi 

sombong, lupa daratan dan menjadi angkuh. Ia lupa seperti 

jalannya roda pedati, sekali di atas sekali dibawah.   

i. Kaluak paku 

Motif kaluak paku terdapat sekeliling permukaan banta gadang. 

Adapun simbol dari motif kaluak paku ini adalah bahwa orang 

Minangkabau suka merengkuh kedada, suka merenungkan diri 

sendiri. Gelung ke dalam dari paku menunjukkan akan kepribadian 

masyaraat Minangkabau yang ramah tamah dan mempunyai sifat 

terbuka.  

j. Saluak laka 

Saluak laka sebagai motif menjadi inspirasi bagi punjagga dibuat 

syair yang indah berbunyi “ nan basaluak nan bak laka, nan bakaik 

nan bak gagang, supayo tali jaan putih, kaik-kaik nan jaan sakah. 

Makna dari syair di atas adalah tali kekeluargaan, biarpun berseluk 

beluk akan tetapi tidak terjadi putus keturunan. 

k. Pacah ampek 

Motif pacah ampek juga merupakan symbol dari lapiah ampek atau 

jalin empat ini berbentuk persegi empat yang agak dimiringkan, 

diantaranya diselinggi dengan bunga. Selanjutnya persegi empat itu 

dibagi dua pada setiap sudutnya, sehingga berbentuk diagonal. Kata 

ampek kemudian menjadi parampek atau per empat yang bermakna 



satu kelompok dijadikan empat dan malam yang semalam dibagi 

empat pula. 

l. Kasua kayu 

Kasua kayu disebut juga kasua kayu takaik (kasur kayu akan 

terkait). Motif yang terdapat pada kasua kayu antara lain: 

1) Pacah Sembilan 
2) Ombak-ombak 
3) Ula Gerang 
4) Sayik ajik 
5) Puti takuruang  

Makna simbolik motif yang terdapat pada kasua kayu sama dengan 

makna motif  yang terdapat pada struktur pelaminan yang lainnya. 

m. Lidah-lidah 

Makna yang terkandung dari elemen pelaminan ini adalah: dalam 

kehidupan sehari-hari lidah harus di pelihara ketika berbicara, 

karena yang sering mencelakakan manusia datangnya dari lidah 

kita (lancang). Menurut one Nurcani (bundo kanduang) motif yang 

terdapat pada lidah-lidah antara lain limpapeh, sayik kalamai, puti 

takuruang dan bungo dijago kaluak48. Adapun makna dari motif 

tersebut adalah: motif limpapeh merupakan rama-rama atau kupu-

kupu yang m empunyai bentuk dan warna yang indah. Dalam adat 

Minangkabau, seorang perempuan diibaratkan sebagai limpapeh 

rumah nan gadang artinya limpapeh rumah yang besar, semarak 

anjuang dengan serambi. Kata adat ini menggambarkan, kalau 
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48  Wawancara dengan Bundo kanduang Kabupaten Pariaman (One Nurcani), tanggal 10 
mei 2016, di sentra pelaminan One 
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rumah didiami anak perempuan yang baik dan elok laku, maka dia 

diibaratkan sebagai limpapeh yang menjadi semarak nagari. Motif 

sayik kalamai merupakan nama makanan yang disajikan ketika 

upacara adat diselenggarakan. Motif bungo dijago kaluak artinya 

perempuan Minangkabau dilindungi atau dipelihara oleh 

mamaknya.  
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh pembahasan seperti yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, pelaminan merupakan 

karya artefak nenek moyang masyarakat Minangkabau yang tidak dapat 

ditemukan dalam masyarakat lain di Indonesia. Pelaminan Minangkabau itu 

sendiri merupakan salah satu presentasi dari kemegahan dan kemampuan dari 

masyarakat Minangkabau. Dahulunya pelaminan hanya boleh dipakai oleh  

keluarga penghulu atau keluarga raja, jika tidak ia harus meminta izin terlebih 

dahulu dengan membayar atau mengisi uang adat sebagai persyaratan sesuai 

dengan ketentuan adat di masing-masing daerah. Sesuai pepatah yang 

mengatakan lain lubuak lain ikan, lain padang lain ilalang. 

Dalam upacara perkawinan, pelaminan berfungsi sebagai tempat 

duduk anak daro untuk menunggu kedatangan marapulai untuk 

dipersandiangkan, sesudah ijab Kabul. Kedatangan marapulai ke rumah anak 

daro merupakan lambang atau representasi dari sistem perkawinan matrilokal 

(laki-laki datang kerumah perempuan) dalam konstelasi adat Minangkabau 

yang matrilineal. 

Pelaminan sebagai tempat bersanding kedua penganten menyerupai 

singgasana raja. Sehubungan dengan hal itu anak daro dan marapulai 

diibaratkan sebagai raja dan ratu sehari yang duduk disinggasana. Pelaminan 

yang dari susunan elemen seni rupa dan dihiasi dengan ragam hias 
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Minangkabau. Secara umum struktur pelaminan terdiri dari, dasar pelaminan, 

kain bakabek (kain berikat), lelansir, kain balapiah (kain berjalin), kalambu, 

bantal besar, ombak-ombak (ondas), lidah-lidah, tirai tabia dindiang dan lain 

sebagainya. Kesemua unsur pelaminan tersebut bukan hanya sekedar untuk 

memenuhi rasa keindahan semata, akan tetapi merupakan simbol-simbol yang 

mencerminkan kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Di balik 

keindahannya tersimpan nilai-nilai sejarah dan makna yang dalam. 

B. Saran  

Setelah dilakukan beberapa kali penelitian, baik itu dilakukan pada 

pengusaha  dan perajin pelaminan, serta masyarakat Minangkabau selaku 

konsumen yang memakai pelaminan untuk upacara perkawinan, 

ditemukan adanya perubahan dari penataan pelaminan tersebut. Perubahan 

hampir terjadi pada setiap bentuk, warna, dan ragam hias yang tidak lagi  

melalui filter budaya Minangkabau, semuanya itu disesuaikan “baa anan 

ka rancak, baa ka nan elok sajo, condong mato ka nan rancak, condong 

mato ka nan lamak, rancak di awak, katuju di urang”. Oleh karena itu 

perlu dilakukan beberapa hal yaitu: 

1. Kita sebagai masyarakat yang berbudaya harus menjaga identitas 

produk-produk budaya yang kita miliki dalam hal ini produk 

pelaminan. Ada beberapa hal yang esensial yang tidak boleh kita 

buang dan ditinggalkan, dan hal tersebut merupakan ciri khas 

pelaminan Minangkabau, seperti: 
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a. Bahan yang digunakan baik untuk tabia maupun yang lainnya ialah 

kain-kain bersulam benang emas atau perak yang dihiasi oleh 

ragam hias Minangkabau. 

b. Harus ada banta gadang disamping tempat duduk 

marapulaidananak daro. 

c. Adanya tirai langik-langik diatas tempat bersandingnya mainan 

angkin-angkin dan lidah-lidah. 

d. Adanya lelansia, kulambu, kain balapiah. 

e. Setiap warna yang diterapkan harus sesuai dengan warna 

Minangkabau. 

2. Seyogyanya ninik mamak, dan pemuka adat melakukan redefenisi 

ulang dan memberikan pengarahan baik kepada perajin, pengusaha, 

dan pemakai pelaminan agar memahami terhadap nilai-nilai yang 

terkandung dalam pelaminan. 

Seiring dengan berjalannya waktu terjadi perubahan, dimana pelaminan 

sudah menjadi barang sewaan dan dipakai dalam setiap acara perhelatan 

tanpa memandang status, asalkan masyarakat tersebut mampu membayar 

sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Karena itu pulalah sampai 

sekarang disetiap perhelatan besar dalam masyarakat Minangkabau, 

terdapat pelaminan. Dalam perhelatan tersebut pelaminan berfungsi 

sebagai tempat duduk anak daro dalam menunggu kedatangan marapulai 

untuk dipersandiangkan, sesudah ijab Kabul. Kedatangan marapulai ke 

rumah anak daro merupakan lambang atau representasi dari sistem 
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perkawinan matrilokal (laki-laki datang kerumah perempuan) dalam 

konstelasi adat Minangkabau yang matrilineal.49  

 

 
49 Puti Reno Raudha Thaib, Palaminan Minangkabau (Padang: Bundo Kanduang Sumatera Barat, 2009).p. 9.  
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ABSTRAK 
Pelaminan sebagai salah satu bentuk karya seni dekoratif memiliki keunikan dan 

karakteristik tersendiri, mengandung nilai-nilai yang terkait dengan tatanan kehidupan 
masyarakat Minangkabau. Keberadaannya sangat penting bagi keberlangsungan 
pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat Minangkabau. Untuk itu perlu ditinjau kembali, 
bagaimana bentuk struktur dan fungsi pelaminan dan bagaimana perubahan bentuk dan 
fungsi pelaminan tersebut saat sekarang ini.  

Pengaruh zaman banyak sedikit telah mempengaruhi bentuk visual pelaminan, hal 
itu terjadi semata hanya untuk memenuhi kebutuhan estetik masyarakat pendukungnya, 
seperti pepatah Minang mengatakan, ”condong salero ka nan lamak, condong mato ka 
nan rancak” selera selalu menyukai yang enak, pandangan mata selalu pada yang indah. 
Pengaruh tersebut terlihat dari penggunaan bahan dan teknik hiasan yang digunakan 
untuk pelaminan.  

 
 Kata Kunci:  Bentuk, Struktur, Pelaminan. 
 

 
ABSTRACT 

 Aisle as a form of decorative artwork has particular unique and characteristics, 
contains the values associated with the livelihood of Minangkabau society. Its ppresence 
is very important for the sustainability of Minangkabau society cultural values 
preservation. Therefore, it should be revisited, how the structure and function of the aisle 
and how the changes shape and function of the aisle today. 
 The visual form of aisle has been less or more affected by current development. It 
happens solely to fulfill the aesthetic needs of community support , like the proverbial 
Minang said, ”condong salero ka nan lamak, condong mato ka nan rancak” the taste 
prefer to the delicious one, the eye sight prefer to the beautiful one. This  effect can be 
seen  from the use of materials and techniques used for wedding decoration.  

 
Kata Kunci:  Form, Structure, Aisle. 
 
 
PENDAHULUAN 

Upacara perkawinan sebagai aktivitas budaya, merupakan peresmian hubungan 

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari suatu kaum untuk memasuki 

dunia dewasa. Tidak hanya itu, upacara perkawinan juga menjadi upacara penyatuan dua 

kaum yang berbeda latar belakang, kedudukan dan lain sebagainya. Dalam konteks ini 

pelaminan memiliki peranan yang sangat penting. Sebagaimana diketahui bahwa 
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pelaminan merupakan salah satu presentasi dari kemegahan dan kemampuan dari masing-

masing kaum. Dalam ketentuan adat sebelumnya pelaminan hanya boleh dipakai oleh 

orang-orang tertentu saja, harus jelas statusnya apakah keluarga penghulu atau keluarga 

raja, jika tidak ia harus meminta izin terlebih dahulu dengan membayar atau mengisi uang 

adat sebagai persyaratan sesuai dengan ketentuan adat di masing-masing daerah. Sesuai 

pepatah yang mengatakan lain lubuak lain ikan, lain padang lain ilalang. 

Setiap rumah bangsawan, datuk, dan orang basa (besar) Luhak, mempunyai dan 

akan memasang pelaminan di rumah mereka yang beratap gonjong. Begitu juga dengan 

daerah rantau yang rumah adatnya dikenal dengan rumah bakolam, atau disebut juga 

rumah rantau. Berdasarkan hal itu pula tergambar bahwa di Minangkabau dulunya 

terdapat strata sosial, maka dikenal tingkatan perhelatan sesuai kebangsawanan mereka.  

Seiring dengan berjalannya waktu terjadi perubahan, dimana pelaminan sudah 

menjadi barang sewaan dan dipakai dalam setiap acara perhelatan tanpa memandang 

status, asalkan masyarakat tersebut mampu membayar sesuai dengan aturan yang sudah 

ditentukan. Pelaminan berfungsi sebagai tempat duduk anak daro dalam menunggu 

kedatangan marapulai untuk dipersandiangkan, setelah ijab kabul. Kedatangan 

marapulai ke rumah anak daro merupakan lambang atau representasi dari sistem 

perkawinan matrilokal (laki-laki datang kerumah perempuan) dalam konstelasi adat 

Minangkabau yang matrilineal. (Puti Reno, 2009:9). 

Pelaminan sebagai tempat bersanding kedua penganten menyerupai singgasana 

raja. Sehubungan dengan hal itu anak daro dan marapulai diibaratkan sebagai raja dan 

ratu sehari yang duduk disinggasana. Pelaminan terbentuk dari susunan elemen seni rupa 

dan dihiasi dengan ragam hias. Unsur yang terdapat pada pelaminan bukan hanya sekedar 

untuk memenuhi rasa keindahan semata, akan tetapi merupakan simbol-simbol yang 

mencerminkan kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Di balik keindahannya 

tersimpan nilai-nilai sejarah dan makna yang dalam. (Sri Sundari, 2004:32)  

Pelaminan sebagai salah satu bentuk hasil karya seni dekoratif interior, dan setiap 

unsur pelaminan dipenuhi dengan hiasan yang diwujudkan dengan teknik sulaman. 

Keunikan dan karakteristiknya mengandung nilai-nilai yang komplek dan mendalam 

terkait erat dengan tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau. Dengan begitu 

keberadaannya sangat penting bagi keberlangsungan pelestarian nilai-nilai budaya 

masyarakat Minangkabau. 

Pada saat ini secara visual bentuk dan fungsi pelaminan serta ragam hias yang 

ditampilkan telah dikembangkan dengan berbagai macam kreasi dan modernisasi dalam 
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penataan, namun tetap ada batas yang harus ditaati. Hal-hal penting yang bercirikan 

Minangkabau di palaminan harus tetap ada, seperti kain bersulam benang emas atau 

perak dengan ragam hias Minangkabau, banta gadang, langik-langik, di atas tempat 

bersanding bergantung mainan angkin dan lalansia, kulambu, yang kesemuanya itu 

mengandung makna yang tersimpan dalam palaminan. Palaminan merupakan suatu 

warisan budaya yang terus bertahan sampai sekarang, dan memiliki suatu kesatuan 

struktur bentuk yang organis. Oleh sebab itu maka dibuatlah rumusan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu: Bagaimana bentuk dan fungsi dari pelaminan yang dibuat oleh 

masyarakat Minangkabau, dan Bagaimana perubahan bentuk dan fungsi pelaminan 

Minangkabau yang saat ini sudah mengalami perubahan dan fungsinya sehingga jauh dari 

kaedah-kaedah dalam adat Minangkabau.  

KAJIAN LITERATUR 

Kajian yang berhubungan dengan Pelaminan dalam Adat Masyarakat 

Minangkabau secara seksama dan tuntas belum ditemukan. Namun demikian ada 

beberapa tulisan yang telah membahas tentang yang diteliti  sebagai berikut: 

Sativa Sutan Answar, dalam bukunya yang berjudul  Antakesuma Suji 

Dalam Adat Minangkabau, memaparkan secara garis besar asal muasal 

palaminan dan elemen-elemen yang terdapat pada palaminan. Ia menjelaskan 

bahwa asal muasal palaminan Minangkabau berasal dari negeri Cina, ketika 

seorang raja Cina meminang Bundo kanduang dengan memberikan mahar 

seperangkat palaminan. Hal ini bisa terlihat dari bentuk kelambu, dan hiasan 

gantung pada palaminan.1 

Lebih lanjut Puti Reno Raudha Thaib menjelaskan tentang palaminan 

Minangkabau, dalam bukunya yang berjudul Palaminan Minangkabau. Puti 

Reno memaparkan lebih lanjut peranan palaminan dalam kehidupan sosial 

masyarakat Minangkabau, dalam pemasangannya mempunyai aturan atau 

pola tertentu yang harus diikuti oleh setiap orang Minangkabau. Dia juga 

menjelaskan struktur bentuk palaminan darek dan pasisie, dimana kedua 

daerah tersebut mempunyai perbedaan, baik jumlah ataupun jenis struktur 

 
1 Aswar, Sativa Sutan, Antakesuma Suji Dalam Adat Minangkabau, (Jakarta: Djambatan, 1999), p.39-93 
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bentuk palaminan. terakhir dia juga menjelaskan warna-warna yang ada pada 

palaminan.2 

Anthonyswan, dalam buku Latar Sejarah Indo Jolito Bundo 

Kanduang di Minangkabau,  menjelaskan tentang latar belakang keturunan 

Zduriat Iskandar Zulkarnain dari Macedonia, kedatangan Sangsapurba, 

Daulat Yang Dipertuan di Minangkabau zaman dahulu, orientasi Indo Jolito 

sosok Bundo kanduang pada awal negeri ini berkembang, yakni di nagari 

Pariangan.3 Lebih lanjut dalam buku ini juga diuraikan sejarah palaminan, 

struktur palaminan, dan makna yang tersirat dalam warna-warna palaminan.4 

Dalam bukunya Riza Mutia, dkk., yang berjudul Upacara Perkawinan 

Di Padang Pariaman, di bahas aspek georafis dan sosial budaya daerah 

Pariaman, bagaimana proses  upacara adat perkawinan itu berlangsung yang 

dimulai dari marambah jalan, meminang atau tukar tando, dan pesta 

perkawinan, berikut perlengkapan upacara perkawinan, baik pakaian 

penganten dan kelengkapannya, maupun penjelasan bagian dari  palaminan 

itu sendiri.5 

Penjelasan tentang kebudayaan dan adat Minangkabau mengandung 

falsafah alam takambang jadi guru, juga dalam penciptaan ragam hiasnya. 

Orang Minangkabau dalam kehidupan berbudayanya selalu berangkat dari 

alam, seperti yang tertulis dalam buku karangan Navis dengan judul Alam 

Takambang jadi Guru. Ragam hias Minangkabau yang bersumber dari ukiran 

rumah gadang, juga di terapkan pada sulam palaminan.6  

 
2 Puti Reno Raudha Thaib, Palaminan Minangkabau (Padang: Bundo Kanduang Sumatera Barat, 2009). 
3 Nagari baru dalam wilayah Minangkabau, oleh ninik Sri Maharaja Diraja beserta cateri Bilang Pandai 

diberi nama Parhurungan. Lama kelamaan orang pun bertambah banyak, dan kampong Paruhungan 
semakin maju. Masyarakatnya semakin hari semakin riang. Atas prakasa ninik Sri Maharaja Diraja 
beserta orang cerdik pandai masa itu, dibuatlah semacam permainan anak nagari seperti pecak silat, 
tari payung, dan lain-lain sehingga menjadikan masyarakat bertambah riang setiap waktu. Dengan 
suasana masyarakatnya yang selalu riang, menimbulkan keinginan dari ninik Sri Maharaja Diraja dan 
Cateri Bilang Pandai untuk mengganti nama kampung dengan Pariangan (Ibrahim Dt. Sanggoeno 
Diradjo, Tambo Alam Minangkabau, Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang 
(Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009), p.6-7.    

4 Anthonyswan, op. cit., 2007. 
5Riza Mutia, Upacara Adat Perkawinan Di Padang Pariaman (Padang: Proyek Pengembangan 

Permuseuman Sumatera Barat, 2000). 
6 A. A. Navis, Alam Takambang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau (Jakarta: Pustaka 

Grafitipers, 1986).  
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Laporan penelitian Sri Sundari yang berjudul “Keberadaaan 

Palaminan Sebagai Sarana Ritual Dalam Adat Perkawinan Di Kota Padang” 

menjelaskan tentang keberadaan palaminan sebagai suatu perangkat 

kebesaran adat Minangkabau dan asal usul palaminan serta fungsi dan 

struktur bentuk dari palaminan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

perbandingan dengan palaminan di Padang Pariaman yang memiliki 

persamaan dengan palaminan Padang. Palaminan termasuk seni dekorasi 

Minangkabau. Setiap unsur-unsur yang ada pada palaminan mengandung arti, 

makna filosofis untuk dan dalam masyarakat Minangkabau. Dalam 

palaminan juga terdapat ragam hias yang menghiasi setiap unsur-unsur yang 

ada dalam palaminan.7 

Berdasarkan beberapa tulisan di atas, secara khusus pembahasan 

tentang kajian aspek tekstual, tema dan konsep serta makna pelaminan 

Minangkabau belum ditemukan. Pada dasarnya penelitian yang telah ada 

hanya baru mengkaji secara umum tentang adat perkawinan Minangkabau 

dan menyinggung sedikit tentang pelaminan dan itupun dilakukan pada tahun 

70-an dan 90-an. Seiring dengan berjalannya waktu tentunya banyak sedikit 

telah ada pergeseran, dan hal tersebut akan disinggung dalam penelitian ini 

nantinya. Meskipun demikian penelitian-penelitian yang telah ada tersebut 

tetap akan digunakan sebagai referensi yang akan membantu dalam penulisan 

nantinya. 

 

 

 
PEMBAHASAN 

Pelaminan memegang peranan penting dalam upacara adat di Minangkabau. Pada 

hakekatnya pelaminan merupakan singgasana dalam sebuah istana khususnya di 

Minangkabau, yang terdiri dari beberapa komponen dengan bahan kain dan beragam 

warna yang ditata sedemikian rupa. (Anwar Ibrahim, 1984:86). Mulanya pelaminan 

digunakan sebagai tempat terhormat bagi para raja atau bangsawan Minangkabau, tetapi 

 
7 Sri Sundari, “Keberadaan Palaminan sebagai Sarana Ritual dalam Adat Perkawinan di Kota Madya Padang” 

(Padangpanjang: Laporan Penelitian, 2004). 
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sekarang sudah banyak dipakai oleh masyarakat umum sebagai perangkat upacara 

perkawinan.  

Pelaminan bagi masyarakat Minangkabau tidak hanya dapat dilihat sebagai suatu 

hiasan dekorasi semata, tetapi merupakan bagian yang sakral dalam sebuah upacara adat 

perkawinan. Pelaminan adalah sebagai tempat bersandingnya anak daro dan marapulai 

setelah terjadinya ijab kabul dan sekaligus sebagai tempat diresmikannya hubungan 

kedua mempelai secara adat yang disaksikan oleh ninik mamak dan seluruh kaum kerabat 

kedua belah pihak. 

Terjadinya perubahan fungsi pelaminan tersebut, juga membawa pengaruh pada 

bentuk dan hiasan pelaminan itu sendiri. Perubahan terjadi karena perkembangan zaman 

yang dilaluinya. Pergantian generasi yang berbeda kondisi budaya masyarakatnya, dan 

juga lingkungan yang berbeda berimplikasi munculnya kebutuhan yang berbeda. Dalam 

hal ini Edi Sedyawati menjelaskan, bahwa perubahan kebutuhan hidup, perubahan nilai 

yang dianut, dan perubahan kepercayaan, memberi pengaruh pula pada perkembangan 

dan perubahan seni. (Edi Sedyawati, 1991:iv).  

Pelaminan sebagai bentuk karya seni dekoratif yang keberadaannya tidak terlepas 

dari pengaruh sosial-kultural masyarakat pendukungnya. Dalam proses pengungkapannya 

telah melahirkan proses baru, yang berorientasi pada kebutuhan masa kini, sehingga 

melahirkan bentuk-bentuk yang baru. Sebagai ungkapan kreativitas budaya masyarakat 

Minangkabau sejak dulunya, pelaminan telah memberi peluang pada masyarakat untuk 

bergerak memelihara, menularkan dan mengembangkan untuk kemudian menciptakan 

kebudayaan baru lagi. (Umar Kayam, 1981:52). 

Secara visual pelaminan Minangkabau memiliki nilai estetik yang tinggi, hal ini 

sangat jelas tergambar dari komposisi dan kombinasi dari berbagai komponen yang saling 

mendukung satu dengan yang lainnya. Setiap komponennya memiliki bentuk yang 

variatif dan dihiasi dengan sulaman emas (lihat gambar 1 dan 2). Selain itu juga didukung 

dengan kombinasi warna yang memberikan kesan mewah dan elegan. Namun di balik itu 

semua pelaminan memiliki makna yang tersirat dari setiap strukturnya. Makna tersebut 

sangat terkait dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Minangkaau.  



 
Gambar. 1 

Bentuk Pelaminan 
Dokumentasi Pusat Dokumentasi Informasi  

Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) Padangpanjang 
Foto: Yuli, Padangpanjang, 2016 

 
1. Struktur Bentuk Pelaminan 

Bila dilihat secara visual pelaminan merupakan pengorganisasian dari unsur-

unsur seni rupa yang disusun dalam satu kesatuan karya seni. Djelantik menjelaskan, 

bahwa sebuah karya seni dapat dinikmati apabila mengandung dua unsur mendasar 

yaitu bentuk (from) dan struktur atau tatanan (structure). Bentuk dasar unsur seni 

rupa adalah titik, garis, bidang, ruang, dan warna. Struktur adalah cara menyusun 

dari unsur-unsur seni rupa tersebut, sehingga terjalin hubungan yang berarti di antara 

bagian-bagian dari keseluruhan perwujudan. (Djelantik, 2004:18).   

Lebih lanjut Dharsono menjelaskan bahwa ada tiga komponen dalam proses 

cipta seni sebagai landasan berkarya. Ketiga komponen tersebut adalah subject 

matter (tema pokok), from (bentuk), dan content (isi atau makna). Subject matter 

merupakan rangsangan cipta seniman dalam usahanya untuk menciptakan bentuk-

bentuk yang menyenangkan. Dalam sebuah karya seni hampir dapat dipastikan 

adanya subject matter, yaitu inti atau pokok persoalan yang dihasilkan sebagai akibat 

adanya objek. From atau bentuk totalitas dari pada karya seni. Bentuk merupakan 

organisasi atau satu kesatuan atau komposisi dari unsur-unsur pendukung karya. 

Content atau makna merupakan bentuk psikis dari seorang penghayat yang baik. 

Perbedaan bentuk dan makna hanya terletak pada diri penghayat. Bentuk psikis 

seorang seniman pencipta merupakan bentuk yang disebut subject matter, seniman 

penghayat adalah penghayat yang punya bentuk psikis yang dihasilkan dari proses 

hayati oleh dunia idenya dan hasil proses imajinasi atau kreativitas. (Dharsono, 

2007:31-32).  

7 
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Terkait dengan pelaminan, sebagai bentuk totalitas dari karya seni masyarakat 

masa lampau merupakan satu kesatuan dari berbagai unsur seni rupa sehingga 

melahirkan bentuk karya seni deoratif. Secara tekstual pelaminan adalah 

pengorganisasian dari berbagai komponen, setiap komponennya terbuat dari bahan 

dasar kain dan dihiasi dengan ragam hias yang bersulamkan benang emas. 

Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Dasar pelaminan 

Dasar pelaminan merupakan komponen pelaminan yang terletak di 

bagian belakang, melekat pada dinding atau berdiri sendiri dengan 

menggunakan kerangka dari kayu atau besi. Dasar pelaminan ini disebut juga 

dengan latar belakang pelaminan berfungsi untuk menutupi dinding bagian 

belakang pelaminan. Bahan yang digunakan adalah kain beludru polos atau kain 

satin polos (tidak bermotif) berwarna merah. 

b. Kain bakabek (kain berikat) 

Kain bakabek adalah kain beludru yang digantung tegak lurus di kiri 

kanan depan dasar pelaminan. Kain tersebut diikat longgar bagian tengahnya.                                   

c. Kain balapiah (kain jalin)  

Kain balapiah berfungsi sebagai pembatas kelambu, kain dijalin pada 

kerangka kayu atau besi dipasang tegak lurus pada sisi kiri dan kanan sebagai 

bingkai pelaminan. Kain balapiah terbuat dari kain satin atau beludru yang 

terdiri dari tiga warna yaitu merah, kuning, dan hitam untuk daerah darek dan 

merah, kuning, biru untuk wilayah pesisir. Bentuk kerangka kain jalinan ini 

juga memiliki perbedaan dari dua wilayah tersebut yaitu, di wilayah darek kain 

jalin dibuat tiga sisi: kiri, kanan dan atas sedangan di wilayah pesisir dibuat 

melengkung. Masing-masing kain jalin memiliki ukuran selebar 10 cm yang 

dijalin berselang seling dan tumpang tindih antara satu sama lainnya, sehingga 

menciptakan keserasian susunan yang harmonis. Sekarang ini disebagian daerah 

telah ada pula kain jalin yang hanya menggunakan satu warna yakni kain polos 

berwarna emas, hal ini terjadi karena tuntutan perkembangan zaman.                                                  

d. Sebeang atau lansie  

Sebeang atau lansie adalah dua helai kain yang dipasang secara vertikal 

(tegak lurus dikiri kanan) terletak di depan kelambu sebagai pengikat kain 

bakabek. Sebeang berukuran 25 cm x 200 cm dihiasi dengan ragam hias yang 

bersulamkan benang emas, dan dikombinasi dengan sulaman suji caia serta 
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kapalo peniti. Ragam hias yang terdapat pada sebeang antara lain, burung 

merak, kaluak paku, dan motif bunga serta daun. Di atas sebeang terdapat 

kaniang sebeang yang berukuran 25 cm x 25 cm. Kaniang sebeang terletak di 

atas sebeang, dan menutupi sebagian badan sebeang, keduanya merupakan satu 

kesatuan. 

e. Kalambu (kelambu) 

Kalambu adalah kain yang digantungkan antara dua kain jalin, terdiri dari 

bagian kiri dan kanan, bila dikuakkan maka akan tampak seperti ada ruangan 

lain di belakang pelaminan. Kalambu dipasang secara berlapis dengan jumlah 

yang berbeda-beda, ada pelaminan yang memakai kalambu tiga, lima dan tujuh 

lapis tergantung pada tingkat orang yang melakukan perkawinan. Setiap lapisan 

ditata miring atau melebar keluar agar ketika kain kalambu diikat longgar 

bagian tengahnya maka setiap lapisan bagian belakang tetap akan kelihatan. 

f. Tonggak katorok 

Merupakan kain yang dibalutkan pada tiang dari kayu atau besi kemudian 

diikat menjadi beberapa bagian sehingga berbentuk bergelombang, tonggak 

katorok ini dipasang di sisi kiri dan kanan kain bajalin. Disebagian daerah 

tonggak katorok ini tidak lagi diperlihatkan.                          

g. Banta Gadang (bantal besar) 

Secara visual banta gadang berbentuk bangunan kecil terbuat dari 

kerangka kayu atau besi, terdiri dari dua bagian badan berbentuk balok segi 

empat dan bagian atasnya berbentuk balok segi tiga. Kerangka banta gadang 

tersebut dibalut dengan kain satin warna merah atau kuning yang sudah disulam 

dengan benang emas. Motif sulam yang terdapat pada banta gadang antara lain, 

puti takuruang, ula garang, itiak pulang patang, pucuak rabuang, ombak-

ombak, senggan, pitih-pitih, biku-biku, kaluak paku, saluak laka, dan pacah 

ampek banta gadang. Banta gadang ini biasanya berukuran + 60 cm x 50 cm x 

120 cm. Posisi banta gadang terletak sebelah kiri dan kanan bagian luar kain 

jalin, dan sekaligus sebagai pembatas pelaminan. Awalnya banta gadang 

berfungsi sebagai tempat menyimpan pakaian adat mempelai laki-laki sebelah 

kanan dan pakaian mempelai wanita di bagian kirinya, namun sekarang ini 

fungsi tersebut tidak terlihat lagi. 

h. Banta Ketek (bantal kecil) 
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Banta ketek adalah bantal yang berukuran kecil berbentuk balok segi 

empat yang dibungkus dengan kain satin dan dihiasi dengan sulaman benang 

emas. Motif hias yang terdapat pada banta ketek, seperti kaluak paku, dan saik 

ajik. Banta ketek berjumlah 8 buah yang disusun 4 di kiri dan 4 di kanan di atas 

dan ada juga sebagian orang meletakkannya di belakang kasua kayu. 

i. Kasua kayu 

Komponen pelaminan ini terbuat dari kayu yang berukir dan diatasnya 

diberi alas berupa kasur yang dijadikan sebagai alas duduk dari kedua 

penganten. Kasua kayu ini umumnya berukuran 70 x 40 x 150 cm. 

j. Lidah-lidah dan angkin-angkin 

Lidah-lidah dan angkin-angkin merupakan elemen yang dipasang 

melekat pada ondas (ombak-ombak). Lidah-lidah berbentuk seperti dasi atau 

lidah manusia, dengan warna dasar antara lain biru muda, merah muda, hijau 

dan hitam. Sedangkan angkin-angkin secara umum berpola seperti sebuah 

kalung yang terbuat dari kain saten dan bagian atas dan bawahnya diisi dengan 

kapas sehingga terlihat lebih timbul. Kedua elemen tersebut terbuat dari bahan 

kain saten dan permukaannya diberi hiasan sulaman benang emas dan variasi 

hiasan api-api.  

Lidah-lidah dan Angkin-angkin berfungsi sebagai aksesoris untuk 

menambah semarak dan keindahan pelaminan. Motif yang terdapat pada 

angkin-angkin hanya sebagai fungsi estetis dan tidak mengandung makna.  

Unsur angkin-angkin dalam bahasa adat disebut rimbun rambaian artinya 

bersemarak bagaikan rumah gadang. 

k. Tabia dindiang 

 Tabia dindiang adalah kain penutup dinding bagian kiri dan kanan 

pelaminan dengan ukuran 275 cm x 125 cm. Tabia ini berbentuk lembaran kain 

yang bersulaman benang emas. Bahan yang digunakan beragam seperti kain 

beludru, satin, dan silk palapa, sedangkan motif yang terdapat pada tabia 

dindiang memiliki fungsi estetis dan tidak mengandung makna. Tabia memiliki 

tiga macam warna yaitu biru, kuning, dan merah.  

l. Tirai langik-langik/ tirai kolam  

Tirai langik-langik selain berfungsi sebagai hiasan juga berfungsi untuk 

menutupi bagian loteng atau langit-langi rumah. Tabia juga dipergunakan untuk 

menutup bagian lereng pintu-pintu kamar, dinding kiri dan kanan, sewaktu ada 
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upacara adat atau perkawinan. Tirai langik-langik dihiasi dengan sulaman 

benang emas dengan ragam hias sebagai fungsi estetis dan tidak mengandung 

makna. Adapun warna dari tabia langik-langik adalah hitam, kuning, dan 

merah.  

m. Tirai ombak  

Tirai ombak atau ombak-ombak dipasang bagian pinggir atas dinding, 

sehingga menutupi bagian atas tirai tabia. Komponen palaminan ini dibuat di 

atas dasar kain beludru dan silk dengan warna dasar Minangkabau, yaitu merah, 

kuning, dan hitam. Komponen ini dihiasi dengan motif berbentuk bunga dan 

daun yang disulam dengan benang emas.  

n. Dulamak 

Dulamak berfungsi sebagai penutup tudung saji sekaligus dulang tinggi. 

Kedua komponen ini merupakan pelengkap pelaminan yang terletak terpisah 

yaitu di sisi sebelah kiri dan kanan depan pelaminan. Dulamak berasal dari kata 

“daun dan lamak”, (Aswar, 1999: ...) oleh masyarakat Nareh Pariaman diartikan 

“di dalamnya lamak (enak). Dulamak terbuat dari kain beludru warna hitam dan 

merah yang diberi hiasan kaca dengan sulaman benang emas, pada bagian 

belakang dulamak dilapisi dengan kain saten warna merah. 

Semua komponen-komponen tersebut saling melengkapi satu sama lainnya, 

sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh yang disebut dengan pelaminan. Ragam 

hias yang melekat pada setiap komponen pelaminan merupakan penggambaran dari 

bentuk-bentuk yang ada di alam, diantaranya bentuk flora, fauna, dan alam benda 

lainnya. Hal ini sesuai dengan falsafah alam takambang jadi guru, yang bermakna 

alam sebagai sumber untuk ditiru, namun peniruan tersebut telah distilisasi, dengan 

kata lain bentuk-bentuk alam yang ada pada pelaminan tidak sepenuhnya menyalin 

bentuk asli dari alam akan tetapi telah mengalami penggubahan bentuk. Bila dilihat 

secara sepintas memang tidak begitu jelas bentuk apa yang digambarkan, seakan-

akan berbentuk sebuah relung yang indah, namun jika diamati dengan cermat maka 

akan terlihat jelas apa yang digambarkan. Hiasan yang melekat pada pelaminan 

tersebut selain bermanfaat lahiriah sebagai memperindah suatu benda, juga 

mengandung arti dan makna yang direalisasikan dalam kehidupan masyarakat 

Minangkabau.  

 

2. Fungsi Pelaminan  
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Pelaminan sebagai produk budaya masyarakat Minangkabau memiliki nilai 

fungsional, sehingga faktor kegunaan dan faktor estetis suatu produk menjadi 

prioritas utama sebagai daya tarik. Karya seni yang memiliki nilai fungsional yang 

tepat dan berkualitas estetik yang memadai dapat membangkitkan minat serta selera 

si pemakai (Gustami, 2000: 181).  Feldman menjelaskan bahwa fungsi-fungsi seni 

yang sudah berlangsung sejak zaman dahulu, adalah untuk memuaskan:  1) 

kebutuhan-kebutuhan individu kita tentang ekspresi pribadi, 2) kebutuhan-kebutuhan 

sosial kita untuk keperluan display, perayaan dan komunikasi, 3) kebutuhan-

kebutuhan fisik mengenai barang-barang dan bangunan yang bermanfaat (Feldman, 

1991:2). 

Dalam pengertian yang lebih luas Felmand membagi fungsi seni menjadi 

tiga bagian, yaitu fungsi personal, fungsi sosial dan fungsi fisik. 

a. Fungsi personal 

Fungsi personal seni dalam kebutuhan individu adalah tentang ekspresi 

pribadi. Seni sebagai alat ekspresi seniman tidak hanya sebatas ilham saja, tidak 

semata-mata berhubungan dengan emosi dari seniman, tapi seni mengandung 

pandangan seniman tentang peristiwa dan objek umum dalam kehidupan dan 

situasi kemanusian yang mendasar. 

Untuk mengekspresikan perasaan dan gagasannya, seseorang 

menggunakan bermacam-macam media dalam pengungkapannya. Seni 

kerajinan pelaminan sebagai bagian dari seni rupa, bagi perajin  pelaminan 

adalah salah satu media tersebut. Perajin pelaminan sebagai pribadi, dalam 

memenuhi kebutuhan estetisnya berusaha menciptakan produk pelaminan 

seindah mungkin, menyenangkan apabila dipandang. Pembuatan pelaminan 

umumnya bersifat fungsional, menuntut dan membantu perajin di dalam 

memuaskan keinginan serta kebutuhan estetis orang yang akan memakai karya 

seni tersebut, di samping kepuasan estetis perajin itu sendiri. 

b. Fungsi sosial 

Feldman menjelaskan bahwa karya seni memiliki fungsi sosial, yaitu: 1). 

karya seni itu mencari atau cenderung mempengaruhi perilaku kolektif orang 

banyak, 2). karya seni itu diciptakan untuk dilihat atau dipakai, khususnya 

dalam situasi-situasi umum, 3). karya seni itu mengekspresikan atau 

menjelaskan aspek-aspek tentang eksistensi sosial atau masyarakat kolektif 

sebagai lawan dari bermacam-macam pengalaman personal maupun individu. 
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Seni karajinan pelaminan yang dihasilkan oleh masyarakat Minangkabau 

memiliki fungsi sosial, karena karya seni yang dihasilkan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen atau masyarakat, khususnya untuk perlengkapan dalam 

upacara adat atau upacara perkawinan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan 

oleh Felmand pada poin dua di atas, dimana karya seni diciptakan untuk dilihat 

atau dipakai khususnya dalam situasi-situasi umum. Fungsi sosial pelaminan 

pada upacara adat, disamping nilai estetis karya tersebut, juga karena corak 

tradisi dan unsur-unsur simbolik ragam hias yang ditampilkan. 

c. Fungsi fisik 

Fungsi fisik seni adalah suatu ciptaan objek kebendaan yang berfungsi 

sebagai wadah dan alat. Wadah dan alat perlu dibentuk dan didesain secara 

khusus yang disesuaikan dengan persyaratan yang dikehendaki. Produk seni 

kerajinan selain dipergunakan sekaligus juga dilihat, sehingga perlu didesain 

sebaik-baik mungkin. Untuk itu proses awal pembuatan karya seni perlu 

pertimbangan faktor estetiknya. Sentuhan estetik dalam karya seni akan 

berperan sebagai daya tarik penampilan karya yang dihasilkan. 

Fungsi fisik pelaminan sebagi produk yang mempunyai nilai guna, dapat 

dilihat pada setiap upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat 

Minangkabau pada umumnya. Dalam hal ini penggunaan produk pelaminan 

merupakan tuntutan adat, karena setiap struktur pelaminan terkandung nilai adat 

dengan segala falsafahnya. 

Struktur pelaminan secara keseluruhan menyerupai gerbang istana, yang 

terdiri dari suatu pengorganisasian, penataan, dari elemen-elemen yang 

ada,(Djelantik, 41) Bentuk gerbang dalam dunia simbolik dikaitkan dengan 

perlambangan “pintu mistik”, yang membatasi antara dunia profan dan dunia sakral. 

Di sini simbol pelaminan membawa tanda-tanda konvensional dari sebuah 

perkawinan. Perkawinan merupakan suatu tahapan dalam kehidupan manusia yang 

membawa perubahan dalam hidup seseorang dalam bentuk status baru. 

3. Gaya  Sulam Pelaminan 

Konsep gaya merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam mengkaji 

seni, meskipun ia dapat menjadi sumber kerancuan, karena gaya memiliki begitu 

banyak makna yang berbeda. Kadangkala gaya menunjukkan sebuah karya pada satu 

periode sejarah khusus. Gaya dapat pula menunjukkan seni suatu daerah dalam suatu 

negeri. Pada tingkat yang paling luas dan umum, suatu gaya seni merupakan sebuah 



14 
 

pengelompokkan atau klasifikasi karya seni. Feldman membagi gaya seni melalui 

waktu, daerah, ujud, teknik, subject matter (Feldman, 1967:1). 

Lebih lanjut Soedarso,SP menjelaskan,bahwa dalam mengamati gaya,corak 

atau langgam ataupun style (stijl) sebuah karya seni, sebenarnya berurusan dengan 

bentuk luar sesuatu karya seni, sedangkan aliran, faham atau “isme” lebih 

menyangkut pandangan atau prinsip yanglebih dalam sifatnya. Maka dekoratif 

adalah gaya, karena istilah ini dipakai untuk menamai lukisan, misalnya yang 

bentuknya seperti dekorasi, ngarawit buatannya, dan kurang memperhatikan dimensi 

ketiga (Soedarso, SP, 1990:93).   

Berdasarkan teori di atas, maka produk kerajinan sulam pelaminan 

masyarakat Minangkabau merupakan produk budaya tradisional, keberadaannya 

sudah ada sejak zaman dahulu. Proses perwujudannya diawali oleh keterampilan 

para perajin dengan teknik yang telah mereka kuasai sejak kecil, sehingga 

menghasilkan karya seni berkualitas baik. Kerajinan sulam pelaminan yang 

dihasilkan saat ini tidak lagi terikat dengan segala aturan pemakaian pelaminan, hal 

ini disebabkan oleh perkembangan zaman dimana orang lebih suka memakai bentuk 

baru dari pelaminan. Walaupun bentuk, gaya ataupun corak pelaminan yang 

dihasilkan banyak mengalami modifikasi, namun tidak boleh lepas dari ketentuan-

ketentuan adat. 

Sulam pelaminan dipenuhi dengan corak tradisional, bisa diamati dari 

bentuk ragam hias yang ditampilkan. Penerapan ragam hias tradisional Minangkabau 

pada setiap produk, tidak mengalami perubahan dengan ragam hias yang dipakai 

dalam pembuatan sulam pelaminan untuk perangkat ritual adat. Makna filosofis yang 

terkandung dalam berbagai bentuk ragam hias yang diterapkan sesuai dengan filosofi 

kehidupan masyarakat pendukungnya, ketika menciptakan ragam hias tersebut. 

Dalam menciptakan  karya seni yang mengandung makna, akan dipengaruhi oleh 

zaman dan tempat atau daerah orang yang menciptakannya. Sumardjo menjelaskan 

bahwa karya seni yang baik akan mampu membangkitkan atau mempengaruhi 

sebahagian emosi masyarakat tertentu sesuai dengan zamannya (Jakob Sumardjo, 

2000:127). Bahkan lebih jauh karya seni tersebut bisa melambangkan jati diri 

budaya bangsa yang mencerminkan pola pikir dan prilaku hidup masyarakat pada 

zamannya. 

Ragam hias yang diterapkan pada pelaminan Minangkabau merupakan 

ragam hias tradisional yang bersifat turun temurun. Jenis dan bentuk ragam hias 
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yang ditampilkan merupakan warisan yang diterima oleh perajin sulam pelaminan 

terdahulu. Bahkan menurut keterangan beberapa orang perajin, melalui pengamatan 

dari bentuk ragam hias, teknik sulam, dan proses menyulam benang emas pada motif 

yang diterapkan, akan dapat diketahui dari mana asal pelaminan tersebut, apakah 

dari daerah darek atau daerah rantau. 

 

PENUTUP 

Pelaminan merupakan pengorganisasi dari beberapa unsur yang tidak dapat 

dipisahkan. Di setiap unsur atau elemen-elemen yang terdapat pada pelaminan 

mempunyai nilai estetik dan makna yang dalam terkait dengan tatanan kehidupan 

masyarakat Minangkabau.  

Perkembang zaman sedikit banyak telah mempengaruhi bentuk struktur 

pelaminan, seperti pepatah Minang mengatakan, ”condong salero ka nan lamak, condong 

mato ka nan rancak”. Perkembangan tersebut terlihat dari penggunaan bahan dan teknik 

hiasan yang digunakan. Secara visual peranan sulaman benang emas dan perak tidak lagi 

dominan, sebagian peranan teknik sulaman tersebut telah tergantikan oleh teknik 

bordiran, hal ini dikarenakan selain cepat pengerjaannya juga harga lebih menenggang, 

dan kwalitas keindahannya masih tetap terjaga. 
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