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A. Umum 
1. Dasar Hukum 

Berdiri tanggal 3 Juli 1958 berdasarkan Undang-undang No. 61 Tahun 1958 dengan Ibu 
Kota Padang. 

2. Lambang Provinsi 
 Semboyan: TUAH SAKATO  

Tuah Sakato berarti Kesepaktan melaksanakan hasil mufakat 
atau musyawarah yang merupakan langkah yang bertuah 
bagi masyarakat Sumatera Barat.  
Rumah Gadang 

 Semangat demokrasi yang menjadi ajang musyawarah 
masyarakat. 
Atap Mesjid Bertingkat Tiga 

 Islam sebagai agama utama masyarakat di Sumatera Barat.  
Bintang Segilima 

Ketuhanan Yang Mahaesa.  
Gelombang Laut 
Dinamika masyarakat Minangkabau.  

3. Pemerintahan 
Secara Administratif Provinsi Sumatra Barat terdiri dari 19 kabupaten/kota. Berikut ini 
adalah daftar Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatra Barat. 

KABUPATEN/KOTA IBUKOTA 

Kota Bukit Tinggi Bukit Tinggi 

Kota Limapuluh Paya Kumbuh 

Kota Padang Padang 

Kota Padang Panjang Padang Panjang 

Kota Pariaman Pariaman 

Kota Paya Kumbuh Paya Kumbuh 

Kota Sawah Lunto Sawah Lunto 

Koto Solok Kayu Aro 

Agam Lubuk Basung 

Dharmas Raya Pulau Panjung 

Kepulauan Mentawai Tua Pejat 

Padang Pariaman Pariaman 

Pasaman Lubuk Sikaping 

Pasaman Barat Simpang Empat 

Pesisir Selatan Painan 

Sawahlunto Sijunjung Muaro Sijunjung 

Solok Solok 

Solok Selatan Padang Aro 

Tanah Datar Batu Sangkar 
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4. Letak Geografis dan Batas Wilayah 
Secara geografis Provinsi Sumatra Barat terletak di 1o Lintang Utara – 3o Lintang Selatan dan     

98o – 102o Bujur Timur.  
Batas wilayah Provinsi Sumatra Barat adalah sebagai berikut : 
Utara   = Sumatera Utara 
Selatan  = Jambi dan Bengkulu 
Timur   = Samudera Indonesia 
Barat  = Riau 
 

5. Komposisi Penganut Agama 
Bila di persentasekan, maka komposisi penganut agama di Provinsi Sumatra Barat adalah sebagai 
berikut : 
a. Islam  = 98% 
b. Kristen  = 1,6% 
c. Hindu   = 0,0032% 
d. Budha  = 0,26 % 

6. Bahasa dan Suku Bangsa 
Bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat di Provinsi Sumatra Barat 
adalah bahasa Minangkabau (minang). Disamping itu bahasa daerah lain juga digunakan sesuai 
dengan suku lain yang menetap di Sumatra barat yaitu bahasa melayu. Bahasa daerah lain yang 
khas digunakan oleh orang-orang yang mendiami Pulau Mentawai yaitu bahasa mentawai. 
 Suku yang mendiami wilayah provinsi Sumatra barat ini adalah sebagai berikut : 
a. Suku Minangkabau adalah suku mayoritas di provinsi ini. 
b. Suku mentawai yang berdiam di Pulau Mentawai 
c. Suku Nias 

7. Budaya dan Potensi Daerah 
a. Lagu daerah  : Ayam den lapeh. Bareh solok, Tinggalah kampuang, 

Kampung nan Jauh di mato, Kambanglah bungo. 
b. Tarian tradisional  : Tari Piring, Tari Payung 
c. Senjata tradisional  : Karih, belati, tombak dan Piarit 
d. Rumah tradisional  : rumah gadang 
e. Alat musik tradisional  : saluang, talempong, pacik 
f. Makanan khas  : dendeng balado, rendang, Sate padang dan anyang. 
g. Bandara dan Pelabuhan laut   :  

 Bandara Internasional Minangkabau (Padang)  

 Pelabuhan laut Teluk Bayur, Air Bangis. 
h. Perguruan Tinggi Negeri : Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang. 
i. Industri dan Pertambangan : semen padang, tenun, timah, batu bara dan granit. 
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B. Obyek Wisata 
 
1. Obyek Wisata Sejarah 

a. Jam Gadang  
Jam Gadang adalah landmark kota Bukittinggi dan provinsi Sumatra Barat di Indonesia. 
Simbol khas Sumatera Barat ini pun memiliki cerita dan keunikan karena usianya yang sudah 
puluhan tahun. Jam Gadang dibangun pada tahun 1926 oleh arsitek Yazin dan Sutan Gigi 
Ameh. Peletakan batu pertama jam ini dilakukan putra pertama Rook Maker yang saat itu 
masih berumur 6 tahun. Jam ini merupakan hadiah dari Ratu Belanda kepada Controleur 
(Sekretaris Kota). 

 Simbol khas Bukittinggi dan Sumatera Barat ini  memiliki cerita dan keunikan dalam perjalanan 
sejarahnya. Hal tersebut dapat  ditelusuri 
dari ornamen pada Jam Gadang. Pada 
masa penjajahan Belanda, ornamen jam ini 
berbentuk bulat dan di atasnya berdiri 
patung ayam jantan.  
 
Pada masa penjajahan Jepang ,  ornamen 
jam berubah menjadi klenteng. Sedangkan 
pada masa setelah 
kemerdekaan,  bentuknya ornamennya 
kembali berubah dengan bentuk gonjong 
rumah adat Minangkabau . Angka-angka 
pada jam tersebut juga memiliki  keunikan. 
Angka empat pada angka Romawi 

biasanya tertulis dengan IV, namun di  Jam Gadang tertera dengan IIII.  Dari menara Jam 
Gadang, para wisatawan  bisa melihat panorama kota Bukittinggi yang  terdiri dari bukit, 
lembah dan bangunan berjejer di tengah kota yang sayang untuk dilewatkan. Saat dibangun 
biaya seluruhnya mencapai 3.000 Gulden dengan penyesuaian dan renovasi dari waktu ke 
waktu. Saat jaman Belanda dan pertama kali dibangun atapnya berbentuk bulat dan diatasnya 
berdiri patung ayam jantan. Sedangkan saat masa jepang berubah lagi dengan berbentuk 
klenteng dan ketika Indonesia Merdeka berubah menjadi rumah adat Minangkabau. Setiap hari 
ratusan warga berusaha di lokasi Jam Gadang. Ada yang menjadi fotografer amatiran, ada 
yang berjualan balon, bahkan mencari muatan oto (kendaraan umum) untuk dibawa ke lokasi 
wisata lainnya di Bukittinggi.  "Jam Gadang ini selalu membawa berkah buat kami yang tiap hari 
bekerja sebagai tukang foto dan penjual balon di sini. Itu sebabnya jam ini menjadi jam 
kebesaran warga Minang," ujar Afrizal, salah seorang tukang potret amatir di sekitar Jam 
Gadang. Untuk mencapai lokasi ini, para wisatawan dapat menggunakan jalur darat. Dari kota 
Padang ke Bukittinggi, perjalanan dapat ditempuh selama lebih kurang 2 jam perjalanan 
menggunakan angkutan umum. Setelah sampai di kota Bukittinggi, perjalanan bisa 
dilanjutkan  dengan menggunakan angkutan kota  ke lokasi Jam Gadang. 

 

Lebih Jauh Tentang Jam Gadang: 
 

Sepintas, mungkin tidak ada keanehan 
pada bangunan jam setinggi 26 meter 
tersebut. Apalagi jika diperhatikan 
bentuknya, karena Jam Gadang hanya 
berwujud bulat dengan diameter 80 
sentimeter, di topang basement dasar 
seukuran 13 x 4 meter, ibarat sebuah 
tugu atau monumen. Oleh karena ukuran 
jam yang lain dari kebiasaan ini, maka 
sangat cocok dengan sebutan Jam 
Gadang yang berarti jam besar. 
Bahkan tidak ada hal yang aneh ketika 
melihat angka Romawi di Jam Gadang. 
Tapi coba lebih teliti lagi pada angka 

Romawi keempat. Terlihat ada sesuatu yang tampaknya menyimpang dari pakem. Mestinya, 
menulis angka Romawi empat dengan simbol IV. Tapi di Jam Gadang malah dibuat menjadi 
angka satu yang berjajar empat buah (IIII). Penulisan yang diluar patron angka romawi tersebut 
hingga saat ini masih diliputi misteri.  Tapi uniknya, keganjilan pada penulisan angka tersebut 
malah membuat Jam Gadang menjadi lebih “menantang” dan menggugah tanda tanya setiap 
orang yang (kebetulan) mengetahuinya dan memperhatikannya. Bahkan uniknya lagi, kadang 
muncul pertanyaan apakah ini sebuah patron lama dan kuno atau kesalahan serta atau atau 
yang lainnya. Dari beragam informasi ditengah masyarakat, angka empat aneh tersebut ada 
yang mengartikan sebagai penunjuk jumlah korban yang menjadi tumbal ketika pembangunan. 
Atau ada pula yang mengartikan, empat orang tukang pekerja bangunan pembuatan Jam 
Gadang meninggal setelah jam tersebut selesai. Masuk akal juga, karena jam tersebut 
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diantaranya  dibuat dari bahan semen putih dicampur putih telur.  
Jika dikaji apabila terdapat kesalahan membuat angka IV, tentu masih ada kemungkinan dari 
deretan daftar misteri. Tapi setidaknya hal ini tampaknya perlu dikesampingkan.  
Sebagai jam hadiah dari Ratu Belanda kepada controleur (sekretaris kota), dan dibuat ahli jam 
negeri Paman Sam Amerika, kemungkinan kekeliruan sangat kecil. Tapi biarkan saja misteri 
tersebut dengan berbagai kerahasiaannya.  Namun yang patut diketahui lagi, mesin Jam 
Gadang diyakini juga hanya ada dua di dunia. Kembarannya tentu saja yang saat ini terpasang 
di  Big Ben, Inggris. Mesin yang bekerja secara manual tersebut oleh pembuatnya, Forman 
(seorang bangsawan terkenal) diberi nama Brixlion. 
 
Sekarang balik lagi ke angka Romawi empat, apakah pembuatan angka empat yang aneh itu 
disengaja oleh pembuatnya, juga tidak ada yang tahu. Tapi yang juga patut dicatat, bahwa Jam 
Gadang ini peletakan batu pertamanya dilakukan oleh seorang anak berusia enam tahun, putra 
pertama Rook Maker yang menjabat controleur Belanda di Bukittinggi ketika itu. 
 
Ketika masih dalam masa penjajahan Belanda, bagian puncak Jam Gadang terpasang dengan 
megahnya patung seekor ayam jantan. Namun saat Belanda kalah dan terjadi pergantian 
kolonialis di Indonesia kepada Jepang, bagian atas tersebut diganti dengan bentuk klenteng. 
Lebih jauh lagi ketika masa kemerdekaan, bagian atas klenteng diturunkan diganti gaya atap 
bagonjong rumah adat Minangkabau.  

 

b. Museum Adityawarman 
Museum Negeri Provinsi 
Sumatera Barat mulai 
dibangun  pada tahun 1974 
dan diresmikan pada tanggal 
16 Maret 1977. Pada tanggal 
28 Mei  1979, meseum 
tersebut diberi nama 
"Adityawarman". Nama 
Adityawarman  diambil dari 
nama seorang Raja besar yang 
pernah berkuasa di 

Minangkabau, 
sezaman  dengan Kerajaan 
Majapahit pada masa Patih 
Gajah Mada.  

Museum Adityawarman merupakan museum budaya  terpenting di Sumatera Barat. 
Museum tersebut berfungsi sebagai tempat  menyimpan dan melestarikan benda-benda 
bersejarah seperti cagar budaya  Minangkabau, cagar budaya Mentawai dan cagar budaya 
Nusantara. Untuk menjaga kelestarian  koleksi benda-benda bersejarah tersebut, pemerintah 
setempat membentuk tim kecil  yang bertugas sebagai tenaga educator, konservator, 
preparator dan pustakawan. 
Koleksi utama yang terdapat di Museum Adityawarman dikelompokkan ke dalam sepuluh 
macam jenis koleksi, yaitu: Geologika/Geografika, Biologika, Etnografika, Arkeologika, 
Historika, Numismatika /Heraldika, Filologika, Keramologika, Seni Rupa  dan 
Teknalogika.  Dari sepuluh macam jenis koleksi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Jenis 
Geologika/Geografika, terdiri dari beraneka ragam Permata, Granit, Andesit Peta, dan alat 
pemetaan. Jenis Biologika, terdiri dari beberapa rangka manusia purba, rangka hewan dan 
tumbuh-tumbuhan. Jenis Etnografika, terdiri dari benda-benda bersejarah yang 
menggambarkan suatu kegiatan budaya dan identitas suatu etnis. Jenis Arkeologika terdiri 
dari benda-benda bersejarah hasil budaya yang dihasilkan pada masa pra-sejarah  hingga 
masa masuknya budaya Barat. Jenis Historika koleksinya terdiri dari benda-benda bersejarah 
yang berkaitan dengan keorganisasian, tokoh dan negara. Jenis Numismatika /Heraldika 
koleksinya terdiri dari beraneka ragam jenis mata uang atau alat tukar, tanda jasa berupa 
pangkat, cap dan stempel. Jenis  kolesi Filologika koleksinya terdiri dari naskah-naskah kuno. 
Jenis Keramologika koleksinya terdiri dari barang-barang pecah belah peniggalan masa lalu. 
Jenis kelompok  seni rupa koleksinya terdiri dari seni pengalaman artistik yang dapat 
dilihat  melalui objek-objek 2 dimensi dan 3 dimensi. Terakhir jenis kelompok Teknalogika, 
koleksinya yang terdiri dari benda-benda peninggalan yang menggambarkan 
perkembangan  teknologi dari tradisional sampai modern.  
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Koleksi pendukung yang dimiliki museum Adityawarma  adalah benda purbakala peninggalan 
Kerajaan  Dharmasraya, yaitu berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Di 
samping itu juga ada koleksi pending yang terbuat dari perak yang dilapisi emas tua seberat 
17,5 gram dan  dilengkapi permata berwana putih mengkilat pada bagian tengahnya. Pending 
sering  dipakai oleh penghulu pada setiap upacara adat di Minangkabau.  
Koleksi museum terletak dalam sebuah bangunan rumah adat Minangkabau (Rumah 
Gadang) dengan satyle bangunan Gajah Maharam. Di depan bangunan museum tersebut, 
terdapat dua buah lumbung padi sebagai pelengkap bangunan Rumah Gadang, kemudian 
dipadukan dengan miniatur pedati, bendi dan pesawat perang sisa peninggalan perang dunia 
ke-II.  
Museum Adityawarman terletak di Jl. Diponegoro No. 10, Kota Padang, Sumatera    Barat, 
Indonesia. 
Museum Adityawarman berada di pusat Kota  Padang. Akses untuk mencapai lokasi objek 
wisata cukup mudah, dari bandara Ketaping Padang bisa langsung menuju lokasi dengan 
menggunakan angkutan umum yang melayani rute  Bandara Ketaping-Kota Padang.   
 

c. Istano Silinduang bulan 
Istano Silinduang Bulan terletak di pusat kerajaan Pagaruyung. Istana yang  berukuran 28 x 8 
meter disebut juga dengan Rumah Gadang Sambilan Ruang.  
Istana ini didirikan di tapak istana lama yang  terbakar pada tahun 1966 atau sekitar 
dua  kilometer sebelah utara Istana Basa (terbakar 2007). Sehingga, Istano Silinduang Bulan 
yang ada sekarang bukan lagi  istana yang asli, akan tetapi merupakan replika yang sudah 

dibangun ulang untuk  menggantikan 
istana lama yang terbakar.  
Istano Silinduang Bulan mempunyai 
beberapa keunikan  yang menarik untuk 
dilihat. Dari style bangunan, Istano 
Silinduang Bulan  menggunakan style 
“Alang Babega”, hal ini berbeda dengan 
istana-istana  yang lain yang ada di 
Minangkabau yang lebih banyak 
memakai style bangunan 
Gajah  Maharam, Rajo Babandiang, 
Sitinjau Lauik dan sebagainya.  Style 
“Alang Babega“ ini merupakan style 
bangunan khas tempat para raja  dan 

keluarga menginap.  
Pada bagian dinding istana ini dihiasi dengan berbagai  jenis ukiran. Diantaranya: Pucuak 
Rabuang dan Aka Cino dipadukan dengan  hiasan kaca Tabentang Kalangik. Pada jalusi di 
atas jendela dihiasi  dengan ukiran tembus dengan motif Si Kambang Manih. Pada bagian di 
bawah  pinggir atap yang disebut dampa-dampa dihiasi dengan tiga jenis ukiran  yaitu: Pisang 
Sasikek, Aka Cino dan Tantadu Bararak. Pada  pintu masuk juga dapat dilihat berbagai 
macam jenis ukiran seperti: Tupai  Managun, Daun Bodi, Saik Wajik, Bungo Lado, Buah 
Palo  Bapatah, Itiak Pulang Patang. Sehingga Istano Silinduang Bulan merupakan  salah satu 
Rumah Gadang yang memiliki ukiran Relic Minang yang sangat indah dan  menakjubkan. 
Sementara itu atap Istano Silinduang Bulan mempunyai tujuh buah gonjong (tajuk) yang 
berdiri kokoh dan megah menjulang ke langit.  
Di bagian halaman Istano Silinduang Bulan berdiri dua buah rangkiang. Rangkiang merupakan 
tempat penyimpanan padi para keluarga Kerajaan  Pagaruyung. Kedua rangkiang tersebut 
diberi nama Si Bayau-bayau dan Si  Tinjau Lauik.  
Sebagai istana Kerajaan Pagaruyung, Istano Silinduang Bulan sekarang ini masih banyak 
menyimpan benda-benda pusaka  Kerajaan Pagaruyung yang dirawat dengan baik. Warisan 
pusaka kerajaan yang ada tersebut  tentunya menarik untuk dilihat dan diamati.   
Istano Silinduang Bulan terletak di Nagari Pagaruyuang Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, 
Sumetera Barat, Indonesia.     
Untuk mencapai lokasi Istana Silinduang Bulan, para wisatawan dapat menggunakan jalur 
darat. Perjalanan dimulai dari kota Padang dengan menggunakan angkutan umum, travel, 
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mobil pribadi atau mobil sewaan.  Jarak objek wisata dari  Padang ditempuh  lebih kurang 2 
jam dengan ongkos Rp.10.000,-Rp.15.000,- per orang. 
 

d. Masjid Raya Bayur 
Masjid Raya Bayur merupakan salah satu masjid tua yang terdapat di sekitar Danau Maninjau 

(Kecamatan Tanjung Raya), Kabupaten Agam, 
Sumatra Barat yang dibangun pada awal abad ke-
20. Lokasi masjid ini tidak begitu jauh dari jalan raya 
yang menghubungkan Kota Lubuk Basung (Ibu Kota 
Kabupaten Agam) dengan Kota Bukittinggi.  
Melihat kondisi bangunan dan lingkungan masjid 
yang kian tua dan tidak tertata bagus, pada awal 
tahun 2000 masyarakat setempat berupaya 
merenovasi masjid secara menyeluruh. Gagasan 

tersebut didukung oleh Bachtiar Chamsyah selaku pimpinan adat (Datuk) di Nagari Bayur 
yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Sosial di masa pemerintahan Megawati 
Soekarnoputri. Selain Bachtiar, para perantau yang berasal dari Kenagarian Bayur juga 
berlomba-lomba mengirimkan bantuan dari rantau. Sehingga, dalam jangka waktu yang tidak 
begitu lama renovasi masjid bisa diselesaikan.  
Renovasi yang dilakukan meliputi perbaikan bangunan masjid dan penataan lingkungan 
masjid, seperti penataan ruang terbuka, area parkir, dan taman masjid. Hal ini dilakukan 
sebagai upaya menciptakan lingkungan yang asri, sehingga memberi kenyaman, ketenangan, 
dan kesejukan bagi para tamu yang datang berkunjung ke masjid ini. Untuk menyukseskan 
renovasi tersebut, masyarakat terpaksa membongkar dua buah banguan permanen, yaitu 
gedung balerong (kantor pemerintahan Nagari Bayur) dan gedung sekolah dasar (SD) yang 
kemudian dipindahkan ke tempat lain.  
Setelah selesai direnovasi, bangunan masjid ini 
nampak indah dengan perpaduan gaya 
arsitektur pagoda yang ada di Thailand dan 
gonjong rumah gadang bangunan khas 
masyarakat Minangkabau. Perpaduan tersebut 
dapat dilihat pada menara kecil yang terletak 
pada empat sudut atap bangunan utama. 
Sementara struktur atap dirancang mengikuti 
pola bangunan rumah panggung dengan atap 
bersusun tiga yang juga menjadi ciri khas 
bangunan masjid Nusantara pada zaman dahulu 
kala.  
Pada ruang dalam masjid terpampang ornamen 
yang menarik. Pada bagian dinding masjid, 
misalnya, dilapisi dengan papan berukir yang 
dicat dengan komposisi warna bernuansa gelap. 
Begitu juga dengan tiang-tiang penyangga 
masjid. Tiang-tiang yang terbuat dari tembok 
tersebut, dihiasi dengan warna lembut yang 
serasi dengan dinding masjid. 
Pada bagian depan masjid atau tempat awal 
tamu menginjakkan kaki memasuki area masjid, terdapat air mancur yang memancar tanpa 
henti. Sementara itu, pada bagian belakang ruangan masjid terdapat kolam ikan yang besar 
dengan penataan yang baik. Di samping kiri dan kanan kolam ikan tersebut terdapat tempat 
wudu bagi para pengunjung yang ingin menunaikan ibadah shalat.  
Tepat di sebelah utara lingkungan masjid ini terdapat sebuah pondok pesantren tua yang 
selalu siap meramaikan masjid ini dengan berbagai kegiatan keagamaan. Setiap hari masjid 
ini selalu dipakai untuk kegiatan belajar para santri, seperti belajar ceramah, khotbah, dan 
tata cara shalat jenazah. Kehadiran para santri tersebut turut menyemarakkan masjid ini 
sebagai sentra pengembangan ajaran Islam di Kenagarian Bayur.  
Pesona lain yang dapat dinikmati di sekitar masjid ini adalah hamparan indah pemandangan 
panorama Danau Maninjau. Sembari berkunjung ke Masjid Raya Bayur, para pengunjung juga 

http://wisatamelayu.com/id/object/158/77/id/object.php?a=QmUvaXMvVw%3D%3D=&nav=geo
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bisa menyempatkan diri melihat dari dekat keindahan Danau Maninjau atau menyaksikan 
aktivitas para nelayan di kala pagi dan sore hari. Para nelayan biasanya menangkap ikan atau 
mencari pensi (kerang air tawar)dengan memasang beberapa perangkap, seperti jaring ikan 
dan jala. Selain itu, para wisatawan juga dapat melihat dari dekat para nelayan yang sedang 
beternak ikan di karamba. 
Masjid Raya Bayur terletak di Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, 
Provinsi Sumatra Barat, Indonesia.   
Untuk bisa mencapai Masjid Raya Bayur yang terletak di daerah Danau Maninjau tersebut, 
perjalanan dapat ditempuh dengan dua jalur alternatif yaitu dari arah barat dan timur 
dengan menggunakan angkutan umum (bus) atau mobil sewaan. Jika dari arah barat, 
perjalanan dimulai dari Padang melewati Pariaman menuju Lubuk Basung (Ibu Kota 
Kabupaten Agam) lalu ke lokasi dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam. Dari timur, 
perjalanan dimulai dari Padang menuju Kota Bukittinggi dan dari Kota Bukittinggi perjalanan 
dilanjutkan ke Danau Maninjau melewati Kelok 44 dengan waktu tempuh sekitar 3 jam. 
 

e. Masjid Jami’ Bingkudu Candung 

Masjid Jami‘ Bingkudu merupakan salah satu masjid 
tua yang terdapat di Sumatra Barat. Bangunan 
masjid  yang terletak pada ketinggian 1.050 m di 
atas permukaan laut ini, dibangun di atas sebidang 
tanah seluas 60 x 60 m, dengan luas bangunan 21 x 
21 m. Masjid ini memiliki konstruksi bangunan yang 
terbuat dari kayu dan atap berbahan ijuk. 
Sementara arsitekturnya mengikuti corak rumah 
panggung dengan ketinggian sekitar 19 m.  
Masjid tersebut diperkirakan berdiri sejak tahun 

1823 di Kampung Tigasuro. Pendirian masjid merupakan hasil kesepakatan (musyawarah) 
masyarakat setempat yang diprakarsai oleh Inyiak Lareh Candung yang bergelar Inyiak Basa 
(H. Salam). 
Pada tahun 1957, masyarakat setempat melakukan penggantian atap ijuk dengan atap seng. 
Pada periode 1991/1992, pemerintah daerah Sumatra Barat melakukan pemugaran total 
Masjid Jami‘ Bingkudu melalui Proyek Dinas Pelestarian dan Pemanfaatan Peninggalan 
Sejarah dan Purbakala. Renovasi tersebut meliputi pembongkaran dan pemasangan kembali 
atap masjid, perbaikan plafon rangka atap, jendela, tempat wudu, menara dan tangga 
menara yang pernah disambar petir, serta pemasangan penangkal petir pada menara. 
Renovasi ini juga melakukan perbaikan pada mimbar, mihrab, kolam, pengecatan ulang 
masjid, serta pembuatan pintu gerbang utama.  
Masjid Jami‘ Bingkudu termasuk salah satu bangunan tua yang terdapat di Kenagarian 
Canduang Koto Laweh yang masih bertahan sampai sekarang. Konstruksi bangunan masjid 
menggunakan kayu pilihan baik untuk tiang, lantai, maupun dinding masjid. Di dalam masjid, 
terdapat 53 buah tiang yang berdiameter antara 30—40 cm sebagai tiang pendamping dan 
satu tiang utama yang terdapat di tengah ruangan. Untuk tiang utama ini, digunakan kayu 
yang lebih besar dengan diameter 75 cm yang lingkarannya dibentuk menjadi segi 
enambelas. Pada bagian atas tiang utama dan tiang pendamping serta pada balok pengikat 
antara satu tiang dengan tiang lainnya, terdapat aneka ukiran yang menjadi ciri khas Masjid 
Jami‘ Bingkudu.  
Pada ruang utama bangunan masjid, terdapat sebuah lampu gantung kuno yang berfungsi 
sebagai penerang dan sekaligus aksesoris masjid. Selain lampu gantung, ada juga beberapa 
lampu dinding kuno yang terpasang pada tiap-tiap tiang di dalam masjid.  
Sebagai kelengkapan sebuah masjid, pada bagian depan ruangan utama terdapat sebuah 
mimbar yang sudah tua yang dibuat kira-kira pada tahun 1316 H. Hal tersebut dapat 
diketahui dari tulisan angka 1316 H yang terdapat pada bagian mahkota mimbar. Mimbar 
tersebut terbuat dari kayu dan berbentuk huruf ‘L‘ dengan dihiasi warna keemasan. Mimbar  
ini dilengkapi dengan tangga naik dan tangga turun yang sengaja dibuat terpisah. Tangga naik 
dibuat menghadap ke depan dan tangga turun mengarah ke samping. Selain mimbar, 
keberadaan bedug yang berukuran panjang 3,10 m dan diameter 60 cm juga menjadi 
pelengkap sarana masjid tersebut. Bedug ini terbuat dari pohon kelapa dengan penutup dari 
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kulit sapi yang difungsikan untuk memberi tahu pergantian waktu shalat sebelum muncul 
pengeras suara seperti sekarang ini. 
Bangunan Masjid Bingkudu dilengkapi dengan sebuah menara yang dibangun pada tahun 
1957. Menara ini terletak di depan masjid, berbentuk lingkaran bersegi delapan dengan 
penutup berupa atap yang dirancang berbentuk kubah. Sebelum disambar petir, menara ini 
memiliki 100 anak tangga sampai puncak. Namun, setelah kena sambaran petir, anak tangga 
menara hanya tersisa 21 buah dengan ketinggian sekitar 11 m.  
Masjid Jami‘ Bingkudu terletak di Dusun/Kampung Tigasuro, Kenagarian Canduang Koto 
Laweh, Kecamatan Empat Angkat Cadung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat. 
Untuk mencapai lokasi ini, para wisatawan dapat menggunakan jalur darat. Dari Kota Padang 
ke Bukittinggi, perjalanan dapat ditempuh selama lebih-kurang 2 jam perjalanan dengan 
menggunakan angkutan umum, dengan ongkos antara Rp 20.000―Rp 25.000 per orang (Juli 
2008). Setelah sampai di Kota Bukittinggi, perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan 
angkutan kota ke Masjid Jami‘ Bingkudu dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. 
 

f. Menhir Mahat 
Menhir adalah peninggalan sejarah berupa bangunan yang 
disebut batu mati. Dahulu, Menhir digunakan sebagai 
sarana pemujaan arwah nenek  moyang oleh masyarakat 
zaman batu yang menganut kepercayaan animisme. Menhir 
(batu berdiri) dibangun dalam berbagai bentuk sesuai 
dengan tujuan penyembahan  karena masyarakat pada 
zaman itu percaya bahwa roh nenek moyang mempunyai 
pengaruh yang kuat terhadap kehidupan masyarakat. 
Sebagai monumen purbakala, Menhir merupakan bukti 
sejarah tentang nilai-nilai kehidupan yang telah 
berkembang  pada masa dahulu. 
Ketika memasuki daerah Mahat dimana tempat 
Menhir  berada, pengunjung diajak masuk kembali dalam 
suasana purbakala yang penuh dengan nuansa mistis dan 
pemujaan. Menhir yang ditemui di lokasi ini dapat dijumpai 
dalam beberapa pola, seperti: pola pedang, pola tanduk 
serta pola  kepala manusia. Pola-pola yang telah dibentuk 
ditata dengan rapi sehingga pola  tersebut membentuk 
patung tanpa badan untuk tempat pemujaan.  

Menhir-menhir yang ditemui di daerah perbukitan Mahat  tersebut umumnya diukir dan 
dibuat dengan baik, sehingga objek ini menarik untuk 
dikunjungi dan diteliti lebih lanjut.  
Menhir Mahat terdapat Di Koto Gadang dan Koto Tinggi, 
Nagari Mahat, perbatasan Kecamatan Suliki dan 
Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Koto, 
Sumatera Barat, Indonesia. 
Untuk mencapai objek wisata, para wisatawan 
dapat  menggunakan jalur darat. Jika perjalanan dimulai 
dari kota  Padang ke Payakumbuh (ibu kota Kabupaten 50 
kota)  dapat menggunakan angkutan umum, mobil pribadi atau mobil sewaan. Jika 
menggunakan angkutan umum, lama perjalanan dari padang lebih kurang 3 jam dengan 
ongkos lebih  kurang Rp. 20.000,-. Dari Payakumbuh ke Nagari Mahat ditempuh sekitar 30 
menit. Jika para wisatawan tidak ingin repot dengan perpindahan mobil, sebaiknya 
menggunakan mobil sewaan dengan harga sekitar Rp. 500.000,- per hari atau menggunakan 
mobil  pribadi. Dengan menggunakan mobil sewaan atau mobil pribadi, para wisatawan bisa 
menghemat waktu perjalanan bila dibandingkan dengan menggunakan angkutan  umum.   
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g. Benteng Fort de kock 

Benteng Fort de Kock (Sterreschans) didirikan 
oleh Kapten Bouer pada tahun 1825. 
Benteng  ini berfungsi sebagai benteng 
pertahanan pemerintah Hindia Belanda 
untuk  menghalau perlawanan pasukan Paderi 
yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol (1821-
1827). Ketika itu, Baron Hendrick Markus de 
Kock menjadi  Komandan de Roepoen dan Wakil 
Gubernur Jenderal Pemerintah Hindia  Belanda 
(Indonesia).  Untuk mengenang nama wakil 
gubernur jenderal tersebut, Kapten Bouer 
memberi  nama lokasi tempat benteng berdiri 

dengan Fort de Kock. Sementara nama benteng yang berada di lokasi tersebut diberi nama 
Sterreschans (Benteng  Pelindung). Setelah Indonesia  merdeka, nama Benteng Sterreschans 
tidak pernah diucapkan lagi, nama benteng  kemudian diambil dari lokasi tempat benteng 
tersebut dibangun. Sedangkan nama  lokasi yang semula bernama Fort de Kock kembali 
berubah menjadi Bukit Jirek  sesuai dengan nama asli sebelum penjajahan Belanda.  
Mengingat usia benteng yang sudah begitu lama, para  pengunjung tidak diizinkan untuk naik 
lagi hingga ke atas Benteng Fort de  Kock (Sterreschans). Sehingga  para pengunjung hanya 
bisa melihat dan mengunjungi benteng dari bawah, tidak  dapat melihat keseluruhan 
bangunan dan pemandangan Kota Bukittinggi dari atas benteng.  
Di sekeliling Benteng Fort de 
Kock, terdapat  beberapa koleksi 
meriam kuno peninggalan 
Belanda. Dari  Benteng ini, para 
wisatawan juga bisa melihat 
sajian keindahan panorama alam 
Kota  Bukittinggi yang terhampar 
luas sepanjang mata 
memandang.  
Jika kita menengok ke samping 
tempat benteng itu berada, maka 
akan terlihat sebuah jembatan 
(Jambatan Limpapeh) yang 
menghubungkan benteng 
dengan objek wisata Taman Marga Satwa (Kebun Binatang). Para wisatawan bisa melintasi 
jembatan tersebut sembari  melihat keindahan Kota Bukittingi dari atas jembatan yang 
berada di atas ketinggian  100 meter.  
Benteng Fort de Kock berada di atas Bukit Jirek Kota Bukittinggi, Sumetera Barat, Indonesia. 
Untuk mencapai lokasi ini para wisatawan dapat  menggunakan jalur darat. Dari Kota Padang 
ke Bukittinggi, perjalanan dapat ditempuh selama lebih kurang 2 jam dengan menggunakan 
angkutan umum ongkosnya Rp. 15.000,00-Rp.20.000,00 per orang (Februari 2008). Setelah 
sampai di Kota  Bukittinggi, perjalanan bisa dilanjutkan dengan menggunakan angkutan kota 
ke lokasi Benteng Fort de Kock. Untuk mengantisipasi supaya tidak berganti-
ganti  kendaraan, para wisatawan dianjurkan untuk menggunakan  jasa travel, mobil pribadi 
atau mobil sewaan agar bisa langsung menuju lokasi  objek wisata.  
 

h. Makam Syekh Burhanuddin Ulakan 
Syekh Burhanuddin waktu kecil oleh orang 
tuanya diberi  nama “Pono”. Tempat 
kelahirannya tidak banyak yang mengetahui 
secara pasti.  Pada masa kecilnya, ia belum 
mengenal agama Islam, bahkan orang 
tuanya (bapak) beragama  Buddha. 
Kemudian keluarganya pergi merantau ke 
daerah Tapakis. Di sini, ia  belajar agama 
Islam kepada seorang guru bernama Syekh 
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Yahyuddin yang bergelar  Syekh Madinah. Selanjutnya, ia merantau ke Aceh dan belajar ilmu 
tarekat kepada  Abdul Rauf Al-Singkil.   
Setelah sang guru menganggap Pono telah  menguasai ilmu agama dengan baik, termasuk 
ilmu tarekat, ia mendapat tugas  untuk 
mengajarkan ilmunya kepada 
masyarakat di kampungnya. Murid-
muridnya tidak  saja datang dari 
kampungnya tetapi juga dari berbagai 
pelosok di Sumatera 
Barat  (Minangkabau). Sejak saat itulah, 
ia dikenal sebagai seorang mursyid 
(guru) dalam tarekat Syathariyah di 
Sumatera Barat dan mendapat 
julukan  Syekh Burhanuddin.  
Syekh Burhanuddin meninggal pada 
tanggal 10  Syafar dan dimakamkan di 
Tapakis. Untuk mengenang dan menghormati Syekh  Burhanuddin, setiap tanggal 10 Syafar 
para pengikutnya dan masyarakat umum mengadakan  ritual keagamaan di lokasi makam. 
Makam ini ramai dikunjungi oleh peziarah setiap  hari. Mereka datang dari berbagai kota di 
Sumatera Barat, bahkan ada juga yang datang dari Jambi, Pekanbaru, Sumatera Utara dan 
daerah lainnya.  
Makam tersebut memiliki ukuran kira-kira 1 x 2  meter, dengan dikelilingi oleh jeruji besi 
mirip sebuah penjara. Antara makam  dan jeruji berjarak kira-kira 0,5 meter. Di atas makam 
terdapat sebuah bingkai  besar yang berisi dua lembar kertas besar dengan ukuran kira-kira 1 
x 0,5  meter. Di kertas itu tertulis huruf arab gundul (tanpa tanda baca). 
Makam tersebut terdapat dalam sebuah bangunan yang sengaja didesain untuk memberi 
kenyamanan bagi para pengunjung. Bangunan makam tersebut berciri arsitektur masjid 
Minangkabau pada abad ke-16 M. Luas  bangunan mampu menampung sekitar 15 sampai 20 
orang.   
Makam ini merupakan tempat ziarah utama pengikut  tarekat Syattariyah. Pada bulan-bulan 
tertentu seperti bulan Syafar, bulan Rabiul Awwal (Maulid Nabi), ataupun bulan Ramadhan 
para pengikut tarekat Syattariyah sering melakukan kegiatan keagamaan seperti barzanji, 
manamat, baratik, dan berdoa  di  kompleks makam.  
Banyak peziarah meyakini, bahwa jika berdoa di  makam Syekh Burhanuddin maka doanya 
akan terkabul. Oleh kerena itu banyak  para peziarah datang dan pergi silih berganti untuk 
memanjatkan doa memohon sesuatu.   
Lokasi makam Syekh Burhanuddin terletak di Tapakis, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan, 
Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, Indonesia. 
Untuk mencapai lokasi makam, para wistawan  bisa menggunakan angkutan umum dari Kota 
Padang dengan ongkos kira-kira sebesar Rp  5.000-Rp 10.000 per orang (Februari 2008). 
Selain angkutan umum, para  wisatawan juga bisa memanfaatkan jasa travel, mobil sewaan 
atau mobil pribadi untuk mencapai lokasi makam.  
 

i. Masjid Raya Gantiang 

Masjid Raya Gantiang adalah masjid tua yang terdapat di Kota Padang. Awalnya masjid ini 
dibangun pada  tahun 1700 M dalam 
bentuk semi permanen di tepi Batang 
Arau. Masjid tersebut kemudian 
dibongkar oleh pemerintah kolonial 
Belanda, karena di tempat tersebut 
akan dibangun  jalan menuju 
Pelabuhan Emma Haven di Taluak 
Bayua. Masjid kemudian 
dipindahkan  ke daerah Gantiang. 
Tanah tempat berdirinya masjid 
merupakan tanah wakaf 
dari  masyarakat Gantiang.  
Pembangunan masjid didesain oleh 
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beberapa tokoh  masyarakat setempat, seperti; Angku Gapuan, seorang pedagang dari Pasa 
Gadang;  Angku Syekh Haji Uma, kepala kampung di Pasa Gadang; Angku Syekh Kapalo 
Koto,  ulama dan tokoh agama. Pendanaannya didapat dari donatur dari beberapa daerah, 
seperti: Aceh, Medan, Sibolga, dan Minangkabau sendiri. Pembangunan dilakukan oleh 
masyarakat dengan bergotong royong di bawah pimpinan seorang militer Belanda, sebagai 
salah satu bentuk  tanggung jawab moral dari pemerintah kolonial Belanda karena telah 
membongkar masjid  pertama yang berada Batang Arau.  
Pada tahun 1819, pembangunan masjid tahap awal  berhasil diselesaikan yaitu sebuah 
masjid permanen dengan ukuran 30  x 30  m yang dilengkapi dengan serambi (teras) selebar 
4 m. Selanjutnya, pembangunan dilakukan  secara bertahap untuk melengkapi bagian yang 
belum sempurna. 
Arsitektur masjid ini merupakan gabungan dari berbagai corak arsitektur, seperti: 
Belanda,  Persia, Timur Tengah, China  dan Minangkabau. Konstruksi masjid terbuat dari 
bahan bermutu tinggi. Bahan  dari kayu, seperti: Kayu Ulin didatangkan dari Bangkinang, 
Riau; Kayu Rasak didatangkan  dari Indrapura; dan Kayu Kapur dari Pasaman. Sementara 
komposisi lain, seperti seng,  ubin dan semen didatangkan dari Eropa. 
Untuk bagian interior, seperti mimbar, dibuat dan diukir dengan ukiran Tiongkok yang 
merupakan sumbangan dari seorang saudagar China yang  beragama Islam. Sedangkan 
lantainya dipasang ubin khusus yang didatangkan dari  Jerman yang dibawa oleh perusahaan 
Belanda pada tahun 1910. Di samping itu, terdapat  25 tiang penyangga yang bermakna 
sebagai simbol dari 25 nabi dan rasul, dan juga  terdapat beberapa ukiran indah dalam 
bentuk tulisan kaligrafi yang menghiasai masjid  tersebut. 
Masjid Raya Gantiang terletak di Kelurahan Pasa  Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota 
Padang, Sumatra Barat, Indonesia. 
Akses untuk mencapai lokasi objek wisata cukup mudah. Dari Bandara Ketaping Padang bisa 
langsung menuju lokasi dengan menggunakan angkutan  umum yang melayani rute Bandara 
Ketaping-Kota Padang dengan waktu tempuh sekitar  30 menit.  
 

j. Lubang Jepang 
Lubang Jepang (Goa 
Jepang)/terowongan (bungker) 
dibangun pada tahun 1942 oleh 
tentara Jepang untuk benteng 
pertahanan pada masa perang 
dunia ke II dan perang Asia Timur 
Raya. Pembanguan terowongan 
tersebut dilakukan atas instruksi 
langsung dari pemerintahan militer 
Angkatan Darat Jepang untuk 
wilayah Sumatera yang 
berkedudukan di Bukittinggi di 
bawah pimpinan Jendral 
Watanabe. Untuk melakukan 

pembangunan, tentara Jepang memanfaatkan tenaga masyarakat Indonesia yang 
didatangkan dari beberapa daerah di luar Sumatera, seperti: Sulawesi, Kalimatan dan Jawa. 
Mereka bekerja siang malam, sehingga pembangunan terowongan tersebut dapat 
diselesaikan dengan cepat.  
Lubang Jepang ditemukan oleh 
masyarakat setempat pada tahun 1946 
dengan kondisi yang mencekam. Banyak 
tulang-belulang manusia yang 
berserakan di lantai sepanjang lorong 
terowongan. Pada tahun tersebut 
pemerintah Kota Bukittinggi mengubur 
tulang belulang yang berserakan itu dan 
membersihkan terowongan. Kemudian 
pemerintah kota menata terowongan itu 
untuk dipersiapkan menjadi salah satu 
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objek wisata sejarah di kota Bukittinggi dengan menambah beberapa sarana pendukung. 
Peresmian Lubang Jepang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan ketika itu, Fuad Hasan, pada 
tanggal 11 Maret 1986. 

Pada tahun 2004 pemerintah 
kota Bukittinggi merenovasi 
Lubang Japang dengan 
memperkokoh dinding lubang 
dengan semen. Renovasi ini 
bertujuan untuk memberikan 
kenyaman bagi para wisatawan. 
Lobang Jepang memiliki panjang 
sekitar 1.400 m (sekarang 725 m 
karena sebagian ditutup pada 
tahun 2004), lebar 2 m, tinggi 
sekitar 3 m. Sementara itu, untuk 
masuk dan keluar terowongan 
terdapat 3 pintu utama dan 6 

pintu darurat. 3 pintu utama terdapat di Jalan Ngarai Sianok, di dalam Taman Panorama dan 
di samping Istana Bung Hatta (gedung Triarga). Untuk saat ini hanya satu pintu yang 
digunakan untuk umum, yaitu pintu yang terdapat di Taman Panorama, sedangkan 2 pintu 
utama dan 6 pintu darurat ditutup.  
Di dalam Lubang Jepang terdapat beberapa lorong yang bercabang-cabang. Dahulu, lorong-
lorong tersebut digunakaan untuk berbagai keperluan, seperti: tempat rapat, tempat makan, 
kamar tidur, barak militer dan ruang tahanan. Terdapat 12 ruangan yang dipakai untuk barak 
militer; 12 ruangan untuk tempat tidur; 6 ruangan untuk amunisi; 2 ruangan untuk tempat 
makan romusha dan 1 ruangan untuk tempat sidang. Ruang-ruang tersebut sampai sekarang 
masih terawat dengan baik dan bisa dikunjungi oleh para wisatawan.  
Di dalam Lubang Jepang masih dapat dijumpai berbagai jenis peralatan peninggalan Jepang 
yang dahulu digunakan untuk menyiksa para tawanan. Peralatan tersebut tersimpan di salah 
satu lorong yang diperkirakan sebagai tempat penyiksaan.  
Setelah para wisatawan selesai berkeliling di dalam Lubang Jepang, dapat melepaskan lelah 
sembari duduk-duduk di objek wisata Taman Panorama dengan melihat keindahan 
pemandangan alam Ngarai Sianok yang membentang dan terhampar luas di depan mata. 
Kebetulan, Lubang Jepang berada dalam satu lokasi yang sama dengan objek wisata Taman 
Panorama Kota Bukittinggi.   
Lubang Jepang terletak di Bukit Sianok, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia. 
Untuk mencapai lokasi ini dari kota Padang ke Bukittinggi, perjalanan dapat ditempuh selama 
lebih kurang 2 jam dengan menggunakan angkutan umum, dengan ongkos sekitar Rp. 
15.000-Rp 20.000 per orang (Maret 2008). Setelah sampai di kota Bukittinggi, perjalanan bisa 
dilanjutkan dengan menggunakan angkutan kota ke lokasi Lubang Jepang. Untuk 
mengantisipasi supaya tidak berganti mobil, para wisatawan dianjurkan untuk menggunakan 
jasa travel, mobil pribadi atau mobil sewaan yang bisa langsung menuju lokasi objek wisata. 
Harga tiket masuk sebesar Rp. 5.000,- untuk anak-anak, dan Rp. 8.000,- untuk orang dewasa 
(Maret 2008).  
 

k. Museum Rumah Adat Baanjuang 
Museum Rumah Adat Baanjuang didirikan pada masa 
penjajahan Belanda pada 1 Juli 1935. Semula 
bernama Mondelar. Pada mulanya museum ini bernama 
Museum Baanjuang, kemudian menjadi Museum Bundo 
Kanduang dan akhirnya sesuai dengan Peraturan Daerah 
Kota Bukittinggi tahun 2005 manjadi Museum Rumah 
Adat Banjuang. Museum ini dikelola oleh Dinas 
Pariwisata, Seni, dan Budaya Kota Bukittinggi. 

KOLEKSI 
Koleksi museum terdiri atas kelompok etnografi, numismatik, dan biologi. 
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ALAMAT 
Jalan Cindur Mato No. 1, Pasar Atas, Kompleks Kebun Binatang, Bukittinggi, Sumatera Barat 
Telepon 0752-21029 
JAM KUNJUNG 
Senin – Minggu: 07.30 – 17.30 
KARCIS MASUK 
Dewasa dan Anak-anak: Rp 1.000 
 

i. Istana Pagaruyung 
stano Basa yang lebih 
terkenal dengan nama 
Istana Pagaruyung, 
terletak di Batusangkar, 
Sumatra Barat. Istano 
Basa yang berdiri 
sekarang sebenarnya 
adalah replika dari yang 
asli. Istano Basa asli 

terletak di atas Bukit Batu Patah itu dan terbakar habis pada sebuah kerusuhan berdarah 
pada tahun 1804. Proses pembangunan kembali Istano Basa dilakukan dengan peletakan 
tunggak tuo (tiang utama) pada 27 Desember 1976 oleh Gubernur Sumatra Barat (waktu itu 
Harun Zain). Pada akhir 1970-an, istana ini telah bisa dikunjungi oleh umum.  

 

2. Wisata Alam 
 
a. Danau Maninjau 

Danau Maninjau merupakan danau vulkanik, berada di ketinggian 461,50 meter di 
atas permukaan laut. Luasnya sekitar 99,5 km² dan memiliki kedalaman maksimum 495 

meter. Keberadaan Danau 
Maninjau menciptakan sebuah 
cerita legenda “Bujang 
Sembilan”, yang dipercaya 
keberadaannya oleh 
masyarakat sekitar. Alkisah 
ada satu keluarga terdiri dari 
10 orang, 9 orang laki-laki 
(bujang) dan seorang 
perempuan bernama Sani. 
Keelokkan paras dan perilaku 
Sani menjadi daya pikat 
tersendiri bagi seorang 
pemuda bernama Sigiran. 
Singkat kata mereka kemudian 
menjalin asmara. Suatu hari 

mereka dituduh telah melakukan perbuatan amoral oleh para bujang. Untuk 
membuktikannya, mereka melompat ke kawah gunung Tinjau. Mereka bersumpah jika 
mereka melakukan tindak amoral maka gunung ini tidak akan meletus, dan jika mereka tidak 
melakukan tindakan amoral maka gunung ini akan meletus. Akhirnya gunung tersebut 
meletus dan hasil letusan tersebut membentuk kawah besar yang kemudian diisi oleh air dan 
menjadi danau seperti sekarang.  

Presiden Pertama RI Ir. Soekarno pada suatu ketika berkunjung ke Danau Maninjau 
dan takjub dengan keindahannya. Untuk mengungkapkan kekagumannya tersebut ia menulis 
sebuah pantun yang berbunyi “Jika makan arai Pinang, makanlah dengan sirih yang hijau, 
jangan datang ke Ranah Minang, kalau tak mampir ke Maninjau. Pantun yang ditulis oleh 
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Presiden pertama RI ini, cukup mewakili untuk menggambarkan keindahan panorama alam 
Danau Maninjau nan eksotis. 

Danau Maninjau terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi 
Sumatera Barat, Indonesia. 

Untuk bisa mencapai Danau Maninjau, perjalanan ditempuh melalui jalur darat. Ada 
2 alternatif  jalur untuk menuju ke Danau maninjau. Pertama, memasuki jalur dari Barat dan 
Kedua dari Timur. Dari Barat, perjalanan dimulai dari Padang melewati jalur Pariaman 
menuju Lubuk Basung (ibu kota Kabupaten Agam), lebih kurang ditempuh selama 1 ½ jam. 
Untuk transportasi bisa menggunakan angkutan umum, travel, dan mobil sewaan. Dari timur, 
perjalanan dimulai dari Padang menuju Bukittinggi dan dari kota Bukittinggi perjalanan 
dilanjutkan ke Danau Maninjau melewati kelok 44 menggunakan angkutan umum, mobil 
pribadi, atau mobil sewaan. Waktu perjalanan ditempuh kurang lebih 3 jam. 
Untuk masuk objek wisata tidak dipungut biaya. 
 

b. Gunung Merapi 

Gunung Merapi yang juga 
dikenal sebagai Merapi atau 
Berapi memiliki ketinggian 2891,3 
m dari permukaan air laut. 
Sebagai  salah satu gunung yang 
paling aktif di Sumatera,  Merapi 
sudah sering meletus. Terhitung 
sejak akhir abad 18 hingga 2008 
tercatat  kira-kira sudah 454 kali 
melatus, 50 di antaranya dalam 
skala besar, sedangkan 
sisanya  dalam skala kecil dengan 

mengeluarkan abu belerang. 
Di antara sekian banyak gunung yang ada di  Sumatera Barat, Gunung Merapi 

merupakan objek wisata yang sering dikunjungi  oleh pada wisatawan. Gunung Merapi sudah 
memiliki jalur tetap untuk para  pendaki, sehingga memudahkan para pendaki untuk 
melakukan pendakian. Di gunung ini, terdapat bunga edelwis yang tumbuh bermekaran di 
sekitar lereng  gunung, yang menambah indahnya pemandangan Gunung Merapi. 

Gunung Merapi berada dekat dengan kota Bukittinggi, tepatnya di sekitar 
Kabupaten  Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera  Barat, Indonesia. 

Akses untuk mencapai Gunung Merapi cukup mudah,  mengingat letaknya yang 
tidak jauh dari pusat kota  Bukittinggi dan kota  Padang Panjang. Dari Padang atau bandara 
Ketaping menuju Gunung Merapi, butuh waktu  sekitar 1 ½ jam untuk sampai ke lokasi. 
Sedangkan jika bertolak dari kota Bukittinggi butuh waktu sekitar 30 menit. Transportasi 
untuk  mencapai lokasi dapat ditempuh melalui jalur darat, bisa menggunakan 
angkutan  umum atau travel. Ongkos transportasi berkisar antara Rp.15.000-Rp. 20.000 
per  orang. 

 
c. Gunung Singgalang 

Gunung Singgalang merupakan 
salah satu dari beberapa gunung 
yang ada di Provinsi Sumatera 
Barat. Ketinggian gunung 
Singgalang mencapai 2,877 meter 
dari permukaan laut. Gunung 
Singgalang secara geografis 
terletak di Kabupaten Agam. 
Gunung ini berdiri kokoh tepat 
berada di sebelah gunung Merapi. 

Gunung Singgalang 
mempunyai kawasan hutan 
Dipterokarp Bukit, hutan 
Dipterokarp Atas, hutan Montane, 
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dan hutan Ericaceous atau hutan gunung. Hutan Dipterokarp Bukit adalah kawasan hutan 
yang terdapat di ketinggian antara 300 – 750. Spesies utamanya ialah Pokok Seraya, Pokok 
Keruning, dan Pokok Meranti. Hutan Dipterokarp Atas adalah kawasan hutan yang terdapat 
pada ketinggian 750 - 1,200 meter, spesies utamanya terdiri dari Pokok Meranti Bukit dan 
Pokok Damar Minyak. Hutan Montane merujuk kepada kawasan hutan yang terdapat pada 
ketinggian 1,200 - 1,500 meter, spesies utamanya terdiri dar Pokok Mempening, Pokok 
Berangan, Pokok Damar Minyak, dan Pokok Podo. Hutan Ericaceous atau hutan gunung 
merujuk kepada kawasan hutan yang terdapat pada ketinggian melebihi 1,500 meter, spesies 
utamanya terdiri dar Pokok Kelat, Pokok Periuk Kera, dan berbagai-bagai jenis belukar, 
buluh, resam, paku-pakis, dan Lumut.  

Gunung Singgalang, merupakan Gunung api yang tidak aktif. Gunung ini ditutupi 
hutan hujan tropis, trek pendakian terjal dan terdapat 2 buah telaga di daerah puncak yaitu 
“Telaga Dewi” dan “Telaga Kumbang”.  

Untuk mencapai lokasi, para wisatawan dapat menggunakan jalur darat. Dari 
Bandara Ketaping Padang menuju Bukittinggi, perjalanan ditempuh selama lebih kurang 2 
jam perjalanan denga biaya antara Rp. 10.000-Rp.15.000. Jalur Pendakian bisa dilalui dari 3 
tempat, dari Koto Baru (Pandai Sikek), dari Balingka dan dari Toboh (Kenagarian Malalak). 
Bagi yang mengambil rute pendakian dari Koto baru, perjalanan dimulai dari kota Padang 
kemudian turun di Koto Baru, perjalaan dilanjutkan ke Pandai Sikek dengan angkot dengan 
ongkos Rp. 3000.  Bagi yang mengambil rute pendakian dari Balingka, perjalanan dimulai dari 
padang turun di Padang Luar (Bukittinggi), dari Padang Luar menuju Batu Tagak dengan 
ongkos kira-kira Rp. 2.500-Rp. 4000, dengan menggunakan angkutan pedesaan Batu Tagak-
Panambatan. Sementara bagi yang mengambil rute dari Toboh, perjalanan dimulai dari kota 
Padang kemudian turun di Padang Luar (Bukittinggi) kemudian perjalanan dilanjutkan 
menuju Toboh dengan biaya kira-kira Rp. 3000-Rp 5000-,. Untuk Memasuki kawasan gunung 
Singgalang para pendaki tidak dipungut biaya apapun. 

Lokasi Gunung Singgalang dekat dengan kota Bukittinggi tetapi secara geografis 
gunung ini terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. 

 
d. Lembah Anai 

Cagar Alam Lembah Anai 
merupakan salah satu kawasan 
hutan lindung yang terdapat di 
Sumatra Barat. Kawasan ini 
memiliki hamparan hutan hujan 
tropik yang lebat dengan aneka 
ragam jenis flora dan fauna. 
Hutan yang terletak di jalan raya 
menghubungkan Kota Padang—
Bukittinggi ini, ditetapkan sebagai 
kawasan konservasi cagar alam 
semenjak pemerintahan Kolonial 
Belanda. Hal ini dapat diketahui 
melalui surat keputusan No. 25 
Stbl No. 756 yang dikeluarkan 
pada tanggal 18 Desember 1922 oleh pemerintah Hindia Belanda. Saat itu, kawasan yang 
ditetapkan sebagai cagar alam mencakup areal seluas 221 ha dan masih dipertahankan 
hingga sekarang. Walaupun penetapan hutan Lembah Anai menjadi kawasan cagar alam 
sudah cukup lama, tetapi keberadaannya bisa dibilang kurang dikenal. Hal ini disebabkan, 
kurangnya sosialisasi dan promosi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah 
Datar. Di samping itu, daya tari obyek wisata Air Terjun Lembah Anai lebih banyak dikenal 
dari pada Cagar Alam Lembah Anai.   

Hutan Lembah Anai berfungsi untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan 
ekosistem alam agar tidak rusak dan tercemar. Lebatnya Hutan Lembah Anai berguna 
sebagai penjaga kestabilan iklim mikro, memasok produksi oksigen, dan menyerap CO2. Oleh 
sebab itu, keberadaan kawasan Cagar Alam Lembah Anai bisa menjadi paru-paru alam untuk 
sirkulasi udara di Provinsi Sumatra Barat.  
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Banyak keistimewaan yang terdapat 
di dalam Cagar Alam Lembah Anai, mulai dari 
keindahan alam hingga kekayaan flora dan 
fauna langka. Keindahan alam yang dapat 
disaksikan, yaitu tiga air terjun dan satu 
telaga yang airnya berwarna kebiru-biruan. 
Ketiga air terjun tersebut terletak di bagian 
barat Cagar Alam Lembah Anai. Salah satu di 
antaranya terletak di pinggir jalan yang 
sering dikenal dengan Air Terjun Lembah 
Anai. Sementara dua air terjun lainnya 
tertutup oleh lebatnya hutan, sehingga 

belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Bagi para wisatawan yang ingin menyaksikan 
dua air terjun tersebut dapat menempuh perjalanan sekitar 15 menit dari lokasi Air Terjun 
Lembah Anai. Para pelancong yang penasaran dengan keindahan panorama telaga juga 
dapat menyaksikannya dengan menempuh perjalanan sekitar 15 menit dari tepi jalan raya.  

Di dalam rindangnya hutan terdapat beberapa tanaman langka yang sekaligus 
menjadi daya tarik dari Cagar Alam Lembah Anai, salah satunya adalah bunga bangkai 
(amorphyphalus titanum). Bunga 
bangkai ini tumbuh subur di tengah 
hutan. Selain bunga bangkai ada 
juga beberapa tumbuhan kayu yang 
menjadi daya tarik kawasan cagar 
alam ini, di antaranya cangar, 
sapek, madang siapi-api (litsea 
adinantera), cubadak/cempedak air 
(artocarpus sp), madang babulu 
(gironniera nervosa), dan lain-lain. 
Ada pula hewan langka yang 
hampir punah, di antaranya 
harimau sumatra (phantera tigris 
sumatrensis), rusa (cervius 
timorensis), siamang (hylobates syndactylus), kera ekor panjang (macaca fascicu- laris), beruk 
(macaca nemestrena), trenggiling (manis java- nica), kancil (tragulus sp), tapir, dan biawak. 
Hewan yang sering dijumpai oleh wisatawan ketika melewati kawasan ini, adalah kera ekor 
panjang, siamang, dan beruk. Ketiga hewan ini selalu bergerak untuk mencari buah-buahan 
yang terdapat di kawasan hutan hingga ke pinggir jalan raya. Sementara itu, untuk melihat 
hewan yang lain diperlukan tenaga pendamping yang mengantar pengunjung langsung ke 
tempat hewan tersebut biasa bermain dan mencari makan. 

Selain hewan-hewan tersebut, Cagar Alam Lembah Anai juga dihuni oleh aneka 
burung, seperti elang (accipitriade sp), burung balam (bolumbidae), burung punai, dan 
burung puyuh. Burung elang biasanya hidup di atas pohon tinggi. Apabila beruntung, 
wisatawan dapat melihatnya ketika burung tersebut terbang mengelilingi hutan untuk 
mencari mangsa.   

Kawasan Hutan Cagar Alam Lembah Anai ini merupakan rumah bagi berbagai 
macam kupu-kupu (troides neo miranda). Hasil penelitian beberapa mahasiswa Universitas 
Andalas (UNAND) Padang meneyebutkan, di sekitar Cagar Alam Lembah Anai terdapat 
sekitar 60 jenis populasi kupu-kupu. Aneka kupu-kupu tersebut selalu menghiasi hutan di 
kala pagi menjelang siang dengan warna-warni yang menawan. 

Cagar Alam Lembah Anai terletak di Kecamatan X (Sepuluh) Koto, Kabupaten Tanah 
Datar, Provinsi Sumatra Barat, Indonesia. 

Untuk mencapai lokasi ini perjalanan dapat ditempuh dengan menggunakan 
angkutan umum (bus), mobil sewaan, atau mobil pribadi. Jika menggunakan angkutan 
umum, perjalanan dimulai dari Bandar Udara Ketaping Padang menuju Kawasan Cagar Alam 
Lembah Anai dengan waktu tempuh sekitar 1,5  jam dengan ongkos  sekitar Rp 20.000—
25.000 per orang (November 2008). Untuk masuk lokasi tidak dipungut biaya.  

 
 

http://wisatamelayu.com/id/object/135/67/id/object.php?a=Z2cvSlZUL1M%3D=&nav=geo
http://wisatamelayu.com/id/object/135/67/id/object.php?a=Z2cvSlZUL1M%3D=&nav=geo
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e. Ngarai Sianok 
Ngarai Sianok adalah sebuah 

lembah curam (jurang) yang terletak di 
jantung kota Bukittinggi, Sumatera  Barat. 
Lembah ini memanjang dan berkelok dari 
selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke 
Ngarai Sianok Enam Suku, dan berakhir di 
Palupuh.  

Jurang ngarai dalamnya sekitar 100 
m yang membentang sepanjang  15 km 
dengan lebar sekitar 200 m dan merupakan 
bagian dari patahan yang memisahkan  satu 
wilayah menjadi dua bagian (Patahan 
Semangko).Patahan ini membentuk dinding yang curam, bahkan tegak lurus dan membentuk 
lembah yang  hijau hasil dari gerakan turun kulit bumi (sinklinal).  

Kendati sebagian dindingnya pernah runtuh akibat  gempa pada tahun 2007, Ngarai 
Sianok masih tetap menarik dan tidak  kehilangan daya eksotiknya. Bahkan pada tahun itu 
juga, Ngarai Sianok ditetapkan  sebagai best  tourism object (objek wisata terbaik) pada 
penghargaan Padang Tourism Award (PTA) 2007 di Padang.  

Dilembah Ngarai Sianok mengalir Sungai  Sianok yang cukup jernih. Sungai tersebut 
bisa dimanfaatkan untuk kegiatan olah  raga seperti kano,  arung jeram dan kayak.  Sungai ini 

bermuara di samudera Hindia. 
Di tepian sungai masih banyak 

dijumpai tumbuhan  langka seperti 
bunga rafflesia dan tumbuhan obat-
obatan. Sedangkan  di dalam hutan di 
lembah ngarai, terdapat beberapa fauna 
liar yang masih bisa ditemui,  seperti: 
monyet ekor panjang, siamang,simpai, 
rusa, babi hutan,macan tutul dan tapir.  

Ngarai Sianok terletak di Kota 
Bukittinggi dan Kabupaten  Agam, 
Sumatera Barat, Indonesia. 

Untuk mencapai lokasi ini para wisatawan dapat  menggunakan jalur darat. Dari 
kota Padang ke Bukittinggi,  perjalanan dapat ditempuh selama lebih kurang 2 jam 
perjalanan dengan  menggunakan angkutan umum, dengan ongkos antara Rp. 15.000-
Rp.20.000,- per  orang (Februari 2008). Setelah sampai di kota  Bukittinggi, perjalanan bisa 
dilanjutkan dengan menggunakan angkutan kota ke lokasi Ngarai  Sianok. Untuk 
mengantisipasi supaya tidak berganti-ganti mobil, para wisatawan  dianjurkan untuk 
menggunakan jasa travel, mobil pribadi atau mobil sewaan yang  bisa langsung menuju lokasi 
objek wisata.  
 

f. Lembah Harau 
Menurut sebuah legenda, Lembah 

Harau berasal dari lautan yang mengering. 
Legenda tersebut diperkuat oleh temuan dari 
survey team geologi Jerman (Barat) yang 
meneliti jenis bebatuan yang terdapat di 
Lembah Harau pada tahun 1980. Dari hasil 
survey team tersebut dapat diketahui bahwa 
batuan yang ada di perbukitan Lembah Harau 
adalah batuan Breksi dan Konglomerat yang 
merupakan jenis bebatuan yang umumnya 
terdapat di dasar laut.  

Lembah Harau mempunyai tujuh air 
terjun (sarasah) yang mempesona. Ketinggian 
masing-masing air terjun berbeda-beda antara 
50-90 meter. Air terjun tersebut mengalir dari 
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atas jurang yang membentang di sepanjang Lembah Harau. 
Pagar tebing cadas yang curam dan lurus menantang  untuk olah raga panjat tebing. 

Memasuki Taman Wisata Lembah Harau, seperti berada dalam sebuah benteng. Para 
wisatawan yang  berada di Lembah Harau serasa "dikepung" tebing kemerah-merahan 

dengan ketinggian antara 150 hingga 200 
meter. Tebing itu tegak dengan 
kokohnya  yang mengelilingi lembah.  

Di Lembah Harau terdapat hutan 
lindung di dalamnya hidup beberapa 
binatang langka asli Sumatera. Di antara 
satwa  tersebut adalah monyet ekor 
panjang, primata jenis Maccaca Fascicularis. 
Bila beruntung, para wisatawan juga bisa 
menyaksikan harimau Sumatra, beruang, 
tapir dan landak yang hampir punah. 
Lembah Harau terletak di Kabupaten Lima 

Puluh Koto, Sumatera Barat, Indonesia.  
Objek Wisata Lembah Harau dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi 

darat. Dari kota Padang  ke Payakumbuh (ibu kota Kabupaten 50 kota), perjalanan  ditempuh 
selama 3 jam dengan menggunakan angkutan pribadi atau angkutan umum.  Jika 
menggunakan angkutan umum ongkosnya Rp.20.000,- per orang. Dari 
Payakumbuh  perjalanan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan angkutan umum yang 
melayani rute Payakumbuh-objek wisata. Untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi 
perpindahan mobil, para wisatawan dianjurkan menggunakan mobil pribadi atau mobil 
sewaan  dengan biaya sekitar Rp. 400.000,- per hari. Tiket masuk untuk anak-anak Rp. 3.000,-
per orang dan untuk dewasa Rp.5.000,- per orang.  

 
g. Jembatan Akar 

Jembatan Akar diperkirakan telah berumur 
sekitar 100 tahun. Jembatan ini dibangun dengan 
merangkai akar dari dua jenis pohon  yang masing-
masing tumbuh di kedua belah sisi sungai. Jenis 
pohon tersebut adalah pohon kubang (ficus sp) yang 
banyak tumbuh di sekitar sungai di mana  tempat 
jembatan akar tersebut dibangun. 

Konon, jembatan ini didesain oleh seorang 
ulama  bernama Pakih Sokan. Pembangunan 
jembatan dilakukan sebagai upaya 
untuk  menghubungkan dua kampung yang dipisah 
oleh sungai. Pembangunan jembatan dimulai  pada 
tahun 1890 dan  baru dapat digunakan  oleh 
mayarakat setempat pada tahun 1916. Dengan kata 
lain, proses merajut akar  menjadi jembatan ini 
membutuhkan waktu lebih kurang 26 tahun.  

Jembatan Akar cukup unik, karena dirajut 
dari  akar pohon yang tumbuh di kedua sisi sungai, 
sehingga membentuk sebuah jembatan  utuh. Hal ini 

berbeda dengan jembatan biasa yang 
dibangun menggunakan campuran 
semen,  pasir dan besi.  

Di samping itu, keunikanan lain 
adalah bertambah  kuatnya jembatan 
seiring dengan bertambahnya umur 
jembatan. Hal ini berbeda  dengan 
jembatan biasa yang semakin lama 
umurnya akan semakin rapuh. Dengan 
panjang 25 meter, jembatan akar ini 
lebih  panjang dari jembatan akar yang 
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ada di Badui, Jawa Barat dan jembatan akar yang  ada di Jepang. 
Obyek wisata ini terletak kurang lebih 88 km sebelah selatan kota Padang, tepatnya 

di Kecamatan Bayang,  Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.  
Perjalanan menuju objek wisata Jembatan Akar bisa ditempuh dengan 

menggunakan angkutan umum, travel, mobil sewaan atau mobil  pribadi. Jika menggunakan 
angkutan umum, perjalanan dimulai dari kota Padang menuju Painan  (ibu kota  kabupaten). 
Kemudian, dari Painan perjalanan dilanjutkan ke Kec. Bayang. Jika para  wisatawan 
menggunakan mobil sewan atau mobil pribadi bisa langsung menuju  lokasi objek wisata. 

 
h. Gunung Talamau 

Gunung Talamau dengan  ketinggian 2982 meter dari permukaan laut (dpl), 
merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Karakteristik  Gunung Talamau 

termasuk salah satu dari 
gunung api, tetapi Talamau 
termasuk gunung  yang tidak 
aktif. Gunung tersebut 
menyimpan  segudang pesona 
yang sayang tuk di lewatkan. 
Kawasan hutan yang masih 
perawan,  ditingkahi kicauan 
burung yang bersahutan 
berpadu dengan keindahan 
puluhan  telaga yang terserak 
di kawasan gunung, membuat 

perjalanan panjang para  wisatawan takkan terasa sia-sia. Berdasarkan hasil penelitian  Pusat 
Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Gunung  Talamau 
berasal dari berbagai jenis batuan, yaitu batuan vulkanik produk Galau (campuran) Talamau, 
yang dari Major Elemen yang  menunjukkan batuan beku di kawasan itu dapat  dibedakan 
menjadi empat macam yaitu jenis batuan basa (basalt), menengah (andesit),  agak asam 
(dasit), dan granit (asam). 

Gunung Talamau ditumbuhi oleh beberpa  jenis tumbuhan hutan yang terdiri dari 
famili Dipterocarpaceae dan hutan  famili lauraceae. Famili Dipterocarpaceae terdiri dari 
tumbuhan  kemaduh (Laportea  stimulans), markisa (Passiflora sp.), sirsak 
(Annonaceae),  senggani (Melastoma  sp.). Di 
samping itu, bunga edelwis yang tumbuh 
bermekaran  melengkapi jenis tumbuh-tumbuhan 
yang bermekaran di lereng Gunung Talamau. 

Di dalam hutan terdapat berbagai  macam 
aneka satwa seperti burung dan binatang. Satwa 
burung yang ada adalah:  rangkong 
(Buceros  rhinoceros), sempidan sumatera (Lophura 
inornata), burung alap-alap (Black-thighed 
Falconet),  ayam hutam merah (Red Junglefowl). 
Sedangkan satwa jenis binatang yang  sering terlihat 
di gunung ini adalah: babi jenggot (Sus barbatus), 
musang leher  kuning (Martes  flavigula), owa 
(Hylobates muelleri), lutung dahi putih (Presbytis 
frontata),  bajing tiga warna (Callosciurus prevostii), 
dan tupai gunung (Tupaia montana),  beruang madu 
(Helarctos  malayanus), musang belang (Hemigalus derbyanus), kucing batu (Felis 
marmorata),  rusa (Cervus  unicolor) dan macan dahan (Neofelis nebulosa) yang 
sering  disebut oleh masyarakat setempat dengan harimau Campo.  

Selain keragaman flora dan faunanya,  di dalam hutan yang ada di lereng gunung ini 
juga terdapat air terjun yang  cukup besar yang oleh masyarakat setempat diberi nama Air 
Terjun Puti Lenggo  Geni. Keberadaan air terjun yang mempunyai tinggi 109 m tersebut, 
tentunya akan semakin menambah keindahan panorama Gunung Talamau. 

Di tengah rimbunnya hutan Gunung  Talamau atau tidak jauh dari puncak gunung, 
terdapat 13 telaga. Ke-13 telaga  tersebut adalah: Talago Puti Sangka Bulan, Talago Tapian 



 

55 Kepariwisataan : Provinsi Sumatra Barat 
 

Sutan  Bagindo, Talago Tapian Puti Mambang Surau, Talago Siuntuang Sudah, Talago Puti 
Bungsu, Talago Rajo Dewa, Talago Satwa, Talago  Lumuik, Talago Biru, Talago Mandeh 
Rubiah, Talago Imbang  Langik, Talago Cindua Mato, dan Talago Buluah Parindu. Air telaga 
yang  jernih merupakan salah satu sumber mata air yang sering di manfaatkan oleh 
para  pendaki untuk di konsumsi. 

Gunung Talamau terletak di Desa Pinagar, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman 
Barat, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Untuk mencapai gunung ini bisa  dilakukan dari 
dua arah yaitu dari Rao (Perbatasan Sumut-Sumbar) dan kota Padang.  Berhubung dari kota 
Padang banyak tesedia transportasi yang  melayani rute Padang-Pasaman Barat, para 
wisatawan yang mau berwisata ke Gunung Talamau biasanya menggunakan rute ini. 
Para  wisatawan bisa menggunakan angkutan umum dengan waktu tempuh sekitar  6 jam 
dengan biaya sebesar Rp. 30.000 per orang. Setelah sampai di lokasi, para wisatawan 
bisa  memulai pendakian. Titik awal pendakian bisa  di lakukan dari tiga titik, yaitu: desa 
Pinagar, Malampah dan Kinali dengan lama  waktu pendakian sekitar 12 jam. Untuk 
pendakian Gunung Talamau para wisatawan  dikenakan biaya Rp. 4000 per orang yang 
dibayar di pos II. 
 

i. Gua Ngalau Indah 
Ngalau Indah adalah nama sebuah gua yang berada di  lereng perbukitan yang 

terdapat di Kota Payakumbuh. Di dalamnya terdapat  batu stalagmit dan stalagtit yang 
terbentuk dari proses endapan kapur yang berlangsung ratusan tahun. Kedua jenis batu 
tersebut mempunyai ukiran beraneka macam bentuk, dengan ornamen-ornamen yang 
menakjubkan, seperti: ruang kamar tidur, kursi, kelambu dan lain sebagainya.  

Agar para wistawan dapat menikmati pemandangan Ngalau dengan lebih leluasa, 
pemerintah setempat membangun beberapa sarana  pendukungnya, seperti: lampu 

penerangan, jalan penghubung 
dan anak  tangga.  

Dari atas perbukitaan di 
sekitar Ngalau, para  wisatawan 
dapat melihat panorama 
kota  Payakumbuh yang terhampar 
di depan mata. Perpaduan tata 
bangunan perkotaan, hijaunya 
pepohonan dan hamparan sawah 
yang begitu luas merupakan satu 
kesatuan dari kemilau  Kota 
Payakumbuh.  

Sedangkan pemandangan 
di sekitar Ngalau juga tidak kalah 
menarik. Sebelum masuk ke dalam 

Ngalau atau tepatnya di  depan pintu masuk para wisatawan disambut dengan sebuah ukiran 
dari batu yang menyerupai gajah. Memasuki Ngalau, para  wisatawan akan mendapat 
suguhan aneka ukiran-ukiran batu yang terpahat di dalam Ngalau. Batuan beraneka bentuk 
dan berukir tersebut diberi nama  sesuai bentuk batunya, seperti: kursi, kelambu, dan kamar 
tidur. Para pengunjung yang merasa lelah atau lebih lama ingin menikmati keindahan Ngalau 
tersebut dapat berhenti sejenak dan duduk  bersantai di atas batu-batu tersebut. Pada 
bagian lain Ngalau, terdapat batu tira yang berwarna putih yang apabila terkena sorotan 
cahaya lampu, dapat  memantulkan cahaya kemilau yang begitu indah. Ngalau Indah terletak 
di kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. 

Objek Wisata Ngalau Indah dapat dijangkau dengan menggunakan 
transportasi  darat. Dari kota Padang ke Payakumbuh, perjalanan ditempuh sekitar  3 jam 
dengan menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum. Jika menggunakan  angkutan 
umum, ongkosnya antara Rp.20.000,00 sampai Rp. 25.000,00 per orang  (Februari 2008). 
Tiket masuk sebesar berkisar antara Rp.  3.000,00 sampai Rp. 5.000,00 per orang (Februari 
2008).  
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j. Danau Singkarak 
Danau Singkarak membentang di dua kabupaten di Sumatera Barat, yaitu 

Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Danau Singkarak merupakan hulu dari Batang 
(sungai) Ombilin dan Batang Anai. Air ke Batang Anai dialirkan melewati terowongan yang 
menembus Bukit Barisan dan digunakan untuk menggerakkan generator PLTA Singkarak yang 
berada di dekat Lubuk Alung.  

Dengan luas 107,8 km² danau ini merupakan danau terluas ke-2 di Pulau Sumatra 
setelah Danau Toba yang terdapat di Sumatera Utara. Di samping itu, Keindahan alam, 
kesejukan udara dan airnya yang jernih merupakan pesona dari Danau Singkarak sehingga 

begitu istimewa untuk dikunjungi. 
Danau yang terletak pada 

ketinggian 362,5 m dari permukaan 
laut ini memiliki spesies ikan khas 
yang hanya hidup di danau ini. 
Masyarakat setempat 
menyebutnya dengan “Ikan Bilih” 
(Mystacoleuseus Padangensis). 
Ikan ini, tidak bisa dibudidayakan di 
luar habitatnya yang asli, baik itu di 
aquarium, kolam, bahkan dalam 
jala terapung yang ada di Danau 
Singkarak sekalipun. 

Bagi para wisatawan yang 
ingin menikmati Danau Singkarak 

dari dekat, disediakan perahu wisata dan perahu tradisional untuk menyusuri danau 
tersebut. Kejernihan air dan keelokan Danau Singkarak dapat dirasakan dari atas perahu 
dengan biaya yang relatif murah.  

Pada momen-momen tertentu, di danau ini diadakan lomba perahu tradisional 
untuk tingkat daerah maupun tingkat nasional. Ini merupakan daya tarik bagi para wisatawan 
yang hobi dengan kegiatan lomba perahu tersebut. 

 
Wisatawan dapat mengitari danau dengan cara menyewa perahu 
Sumber Foto: www.flickr.com – IsnainiDotCom 

Danau Singkarak terletak di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten 
Solok, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.  

Untuk sampai ke danau ini, perjalanan dapat ditempuh melalui jalur darat. Apabila 
menggunakan kendaraan umum, dari Kota Padang ke lokasi perjalanan membutuhkan waktu 
lebih kurang 2,5 jam dengan ongkos berkisar antara Rp 20.000 sampai Rp 25.000 (Februari 
2008). Bagi para wisatawan yang ingin menggunakan mobil sewaan, biayanya sekitar Rp 
400.000 per hari (Februari 2008). 
 

k. Pantai Air manis 
Pantai Air Manis, merupakan salah satu pantai  yang terdapat di Kota Padang yang 

menarik untuk dikunjungi. Pantai ini 
memiliki  pesona pantai yang indah dengan 
gulungnan ombak yang semilir. Ketika pantai 
dihembus angin sepoi-sepoi, terdengar suara 
ombak yang lembut menyusuri pantai, 
sehingga membuat nuansa menjadi sejuk 
dan tenteram. Jika air laut sedang surut, para 
wisatawan bisa berjalan kaki menyusuri bibir 
pantai yang cukup luas sembari melihat 
pemandangan laut yang terbentang luas di 
depan mata.  

Pantai Air Manis memiliki pasir yang 
berwarna coklat keputih-putihan yang terhampar luas dan landai di sepanjang bibir pantai. 
Oleh  karenanya, pantai ini sangat cocok untuk tempat piknik, bermain ombak, surfing dan 
camping. 

http://www.flickr.com/photos/isnainidotcom/2393504052/
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Di Pantai Air Manis, juga terdapat 
prasasti “si  anak durhaka Malin Kundang”. 
Prasasti tersebut berupa batu dari puing-
puing bekas kapal dan jasad si Malin Kundang. 
Ketika ombak menghempas batu tersebut, 
terdengar suara gemercik air yang 
membahana seperti suara ratapan dan 
tangisan. Para wisatawan juga bisa 
menyaksikan dari dekat Batu Malin Kundang 
yang melegenda tersebut.  

Tidak jauh dari bibir pantai, nampak 
sebuah pulau yang berdiri dengan anggunnya 
sehingga menarik untuk dikunjungi. Pulau ini dikenal dengan Pulau Pisang Kecil. Pulau ini 
terlihat seperti dua buah pulau yang terpisah walaupun sebenarnya tergabung menjadi satu. 
Jika berkunjung ke Pulau Pisang Kecil itu, wisatawan akan menjumpai banyak monyet yang 
berkeliaran. Meski tidak  jinak, monyet tersebut tidak mengganggu para wisatawan. Lokasi 
Pantai Air Manis terletak di Kecamatan  Padang Selatan, Kota Padang, Sumatra  Barat, 
Indonesia.Untuk menuju ke pantai Air Manis, para wisatawan dapat menggunakan angkutan 
darat. Dari Bandara Ketaping menuju lokasi, banyak  kendaraaan yang melayani rute 
tersebut. para wisatawan bisa memanfaatkan angkutan umum khusus bandara, maupun 
angkutan umum yang melayani rute tersebut dengan  waktu tempuh sekitar 30 menit.  
 

l. Lembah Arau 
Kabupaten 50 Kota memiliki objek potensial 
untuk dikembangkan, yakni Lembah Arau, 
rumah gadang, menhir, dan pesta rakyat. 
Pengembangan wisata di kabupaten ini, kata 
James, diarahkan pada wisata alam dan 
sejarah. Satu daerah lain yang masuk WPP-IV, 
menurut James, adalah Padang Lapang di 
Kabupaten Agam yang potensial untuk 
pengembangan wisata pertanian. Khusus 
untuk objek wisata Lembah Arau di 
Kabupaten 50 Kota, akan dikembangkan 
menjadi taman safari (wild life) seperti Taman 

Safari Indonesia di Bogor karena didukung potensi dan lokasinya yang cukup menjanjikan. 
Lembah Arau juga telah dijadikan salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia bagian 
Barat yang memiliki keindahan panorama mempesona dengan keunikan dan hawa sejuknya. 
Lokasi Lembah Arau dinilai sangat berpotensi dijadikan taman safari karena diapit dua bukit 
cadas terjal dengan ketinggian mencapai 150 meter pada kawasan  

m. Pulau Pisang 
Terletak di daerah pantai Air Manis Padang, didepan legenda Batu Malin Kundang. Ada 2 
pulau pisang : Pulau Pisang Gadang (besar) dan Pulau Pisang Ketek (kecil). 

Bila pasang sedang surut kita bisa menyeberang ke Pulau Pisang Ketek dengan berjalan kaki 
dari pinggir pantai Air Manis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wisatamelayu.com/id/object.php?a=Z2cvbVZUL1M%3D=&nav=geo
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3. Wisata Budaya 
 
a. Pesta Tabuik 

Dalam  sejarah Pariaman, Tabuik pertama kali diperkenalkan oleh anggota pasukan 
"Thamil"  yang menjadi bagian 
dari pasukan Inggris yang 
dipimpin oleh Jendral 
Thomas  Stamfort Raffles. Setelah 
Inggris menyerahkan sebagian 
daerah jajahannya 
kepada  Belanda termasuk 
Bengkulu, pasukan "Thamil" 
memilih melarikan diri 
ke  Pariaman, Sumatera Barat, 
salah satu daerah pelabuhan di 
pesisir barat pulau  Sumatera. 
Oleh karena pasukan Thamil 
mayoritas beragama Islam, 

mereka dapat diterima  secara baik oleh masyarakat Pariaman yang juga memeluk ajaran 
agama Islam.  Sehingga, terjadi pembauran dan persatuan antara mereka termasuk dalam 
bidang  sosial-budaya. Salah satu bentuknya adalah Pesta Tabuik. Bahkan pesta Tabuik 
yang  dilaksanakan sejak tahun 1931 ini, sejak tahun 1974, oleh pemerintah 
daerah  setempat dikemas menjadi atraksi wisata.  

Pesta Tabuik  dimaksudkan untuk memperingati kematian dua cucu Nabi 
Muhammad SAW, yakni Hasan  dan Husain yang memimpin pasukan kaum Muslim saat 
bertempur melawan pasukan  Dinasti Bani Umayah dalam perang Karbala.  Dalam 
pertempuran tersebut, Husain wafat secara mengenaskan. Sebagian kaum Muslim  meyakini 
bahwa jenazah Husain di masukkan ke dalam peti jenazah (Tabuik) dan dibawa  ke langit 
menggunakan "Bouraq".  

Tabuik adalah sebuah benda berbentukkeranda bertingkat tiga yang  terbuat dari 
kayu, rotan dan bambu. Tabuik tersebut merupakan benda  utama yang diarak tepi pantai 
untuk di buang ke laut.  

Berat Tabuik kira-kira sekitar 500  kilogram dengan ketinggian 15 meter. Badan 
Tabuik dibuat berbentuk kuda  besar, bersayap lebar, berkepala perempuan cantik berambut 
panjang. Bentuk Tabuik tersebut, oleh masyarakat setempat diasosiasikan seperti seekor 
burung “Bouraq”.  

Pembuatan Tabuik dikerjakan dari tanggal 1  sampai tanggal 9 pada bulan Muharam 
oleh dua kelompok masyarakat  Pariaman, yaitu kelompok Pasar dan kelompok Subarang 
untuk, dua buah Tabuik.  Pembuatan Tabuik dilakukan secara bersama-sama dengan 
melibatkan banyak  ahli seperti budayawan, sejarawan dan tokoh masyarakat setempat. 
Pembuatan Tabuik tersebut menelan biaya yang cukup banyak, rata-rata mereka 
mengeluarkan puluhan  bahkan sampai ratusan juta rupiah.  

Pesta Tabuik diadakan setiap tanggal 1  sampai 10 Muharram (Kalender Islam), 
dimulai di Pasar Pariaman dan  diarak ke Pantai Gandoriah Pariaman di Kabupaten 
Padang  Pariaman, Sumatera Barat, Indonesia. 

Dari Kota Padang, para wisatawan dapat  menggunakan jenis transportasi darat 
berupa angkutan umum, travel, mobil  pribadi atau mobil sewaan dengan waktu tempuh 
sekitar 1 jam. Bagi yang menggunakan  angkutan umum, ongkos menuju lokasi sebesar Rp. 
7.000,00 sampai Rp.10.000,00  per orang (Februari 2008), dan Rp. 400.000,00- per hari 
(Februari 2008) jika  menggunakan mobil sewaan. 
 

b. Kesenian Randai 
Randai adalah kesenian (teater) khas masyarakat Minangkabau yang 

dimainkan  oleh beberapa orang (berkelompok atau beregu). Cerita dalam randai, selalu 
mengangkat cerita rakyat Minangkabau, seperti cerita Cindua Mato, Malin  Deman, Anggun 
Nan Tongga, dan cerita rakyat lainnya. Konon kabarnya, randai pertama kali dimainkan oleh 
masyarakat Pariangan, Padang Panjang,  ketika mereka berhasil menangkaprusa yang keluar 
dari laut. Biasanya randai dimainkan pada perayaan  pesta, seperti: pernikahan, 
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pengangkatan penghulu atau pada hari besar tertentu.  Bahkan, pemerintah Sumatera Barat 
mengemas kesenian randai sebagai salah  satu “icon” daerah untuk menarik para wisatawan 
datang berkunjung ke Sumatera  Barat.  

Kesenian randai sudah 
dipentaskan di beberapa  tempat di 
Indonesia dan bahkan dunia. 
Bahkan randai dalam versi bahasa 
Inggris sudah pernah dipentaskan 
oleh sekelompok mahasiswa di 
University of Hawaii, Amerika 
Serikat.  

Kesenian randai yang 
kaya  dengan nilai etika dan estetika 
adat Minangkabau ini, merupakan 
hasil penggabungan dari beberapa 

macam seni, seperti: drama (teater), seni musik, tari dan pencak  silat. Dalam sebuah randai, 
ada beberapa pemain pendukung, di antaranya: pemain galombang, yang melakukan gerak-
gerak  gelombang yang bersumber dari bunga-bunga silat; pembawa alur cerita, pemain ini 
akan berbicara secara lantang menyampaikan narasi demi narasi yang menjadi ruh cerita 
randai; pemain musik/dendang, merekalah yang akan memainkan  talempong, gendang, 
serunai, saluang, puput batang padi, bansi, rabab dan lainnya; pemain pasambahan, 
bertugas berbicara atau  berdialog dalam petatah-petitih Minangkabau. Pemain ini akan 
memberi  bobot dan pesan moral 
lewat kiasan yang ia sampaikan; 
dan pemain silat yang tampil 
ketika ada alur cerita 
menghendaki perkelahian.  

Masing-masing 
kecamatan dan kabupaten yang 
ada  di Sumatera Barat memiliki 
Grup randai. Sekarang ini, 
sedikitnya terdapat 300 grup 
kesenian randai yang tersebar di 
Sumatera Barat. Biasanya, grup 
tersebut selalu siap tampil untuk 
menghibur masyarakat  pada 
event-event tertentu di Sumatera Barat. 

Bagi para wisatawan yang ingin melihat  kesenian randai bisa datang ke Kota 
Padang. Cukup dengan satu kali naik mobil dari Bandara Ketaping ke Kota Padang, para 
wisatawan sudah bisa sampai di  tempat tujuan.  

Bagi para wisatawan yang tidak ingin bersusah payah melihat randai di Sumatera 
Barat, mereka bisa mengundang grup randai untuk tampil di tempat yang diinginkan. 
Tentunya para peminat randai harus mengeluarkan ongkos lebih untuk biaya transportasi 
dan akomodasi mereka.  
 

c. Tari Piring 
Tari Piring termasuk salah satu tari tradisional khas 

Minangkabau yang berumur ratusan tahun. Tarian tersebut 
berasal dari Solok, Sumatra Barat. Awalnya, tari ini dilakukan 
sebagai ritual guna mengucapkan rasa syukur masyarakat 
setempat kepada dewa-dewa karena mendapatkan hasil 
panen yang melimpah ruah. Ritual dilakukan oleh beberapa 
gadis cantik dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan 
yang diletakkan di dalam piring. Para gadis tersebut didandani 
dengan pakaian yang bagus lalu mereka membawa makanan 
dalam piring sembari melangkah dengan gerakan yang 
dinamis. Setelah Islam masuk ke Minangkabau, tradisi Tari 
Piring tetap dilangsungkan. Akan tetapi, tari tersebut hanya 
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ditampilkan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat banyak pada acara-acara keramaian 
(pesta), seperti: pesta adat, pesta pernikahan, dan lain-lain.  

Beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Sumatra Barat mengambil satu kebijakan 
untuk menjadikan Tari Piring sebagai salah satu aset untuk menarik para wisatawan 
berkunjung ke Sumatra Barat. 

Di luar Sumatra Barat, Tari Piring pernah dipentaskan di beberapa tempat di 
Indonesia, seperti Jakarta, Medan, Pekanbaru, dan kota-kota besar lainnya, bahkan di 
beberapa negara di Asia dan Eropa, seperti Malaysia, Singapura, dan Serbia. Pementasan 
tersebut dilakukan pada festival kebudayaan dan promosi budaya dalam rangka 
memperkenalkan keanekaragaman budaya Nusantara di mancanegara.  

Tari Piring merupakan tarian yang istimewa. Tarian ini dimainkan dengan 
menggunakan piring sebagai media utama. Para penari Tari Piring memainkan piring dengan 
cekatan tanpa terlepas dari genggaman sembari bergoyang dengan gerakan yang mengalir 
lembut dan teratur.  

Di samping itu, para penari juga sering melakukan tarian di atas pecahan kaca. 
Mereka menari, melompat-lompat, dan berguling-guling sembari membawa piring di atas 
pecahan kaca. Uniknya, para penari tersebut tidak terluka sedikitpun dan piring yang mereka 
bawa tidak jatuh.  

Dalam Tari Piring ada beberapa variasi gerakan yang bisa dimainkan, di antaranya 
tupai bagaluik (tupai bergelut), bagalombang (bergelombang), dan aka malilik.  

Selama pementasan, Tari Piring diiringi oleh musik tradisional Minangkabau, seperti 
talempong, bansi, dan lain-lain. Para pemain musik menjadi pemandu para penari untuk 
melakukan gerak tari. Di awal tarian, irama musik terdengar mengalir lembut dan teratur, 
kemudian lama-kelamaan alunan musik berubah menjadi lebih cepat. Kombinasi musik yang 
cepat dengan gerak penari yang begitu lincah membuat pesona Tari Piring begitu 
menakjubkan.  

Setiap kecamatan dan kabupaten yang ada di Sumatra Barat memiliki grup kesenian 
Tari Piring. Biasanya, grup tersebut selalu siap tampil untuk menghibur masyarakat pada 
acara-acara besar yang ada di masing-masing kecamatan atau kabupaten di Sumatra Barat.     

 
d. Kesenian Batombe 

Apabila Anda datang ke Nagari Abai, 
Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok 
Selatan, Sumatra Barat, ada baiknya Anda 
menonton pertunjukan Kesenian Batombe yang 
menyerupai pertunjukan Randai. Kesenian ini 
awalnya dimainkan untuk menghibur dan 
memberi semangat kepada masyarakat yang 
sedang bergotong-royong untuk pembangunan 
Rumah Gadang. Namun, pada perkembangannya 
kesenian Batombe dibawakan khusus sebagai 
sarana penghibur bagi tamu yang datang dari 
jauh, seperti para perantau dan wisatawan yang 
berkunjung ke daerah ini. Biasanya, kegiatan 
tersebut diadakan pada waktu libur panjang 
sehingga para perantau dan wisatawan banyak 

datang ke Nagari tersebut, seperti hari raya 
Idul Fitri dan libur Nasional.   

Awal mula munculnya kesenian 
Batombe dapat dirunut dari kisah 
pembangunan Rumah Gadang (besar) 21 
Ruang. Konon, sebelum masa penjajahan 
Belanda, wilayah yang kini dikenal sebagai 
Nagari Abai masih sangat sunyi. 
Perkampungan yang ditempati oleh 
masyarakat juga masih dikelilingi oleh 
hutan belantara. Rasa cemas dan was-was 
menyelimuti penduduk di perkampungan 

http://wisatamelayu.com/id/object.php?a=Z2cvc21WL1M%3D=&nav=geo
http://melayuonline.com/ensiclopedy/?a=TGtUL3FMZVZBUkU4Ng%3D%3D=
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itu. Sewaktu-waktu, hutan yang ada di sekitar mereka bisa saja menjadi ancaman, karena di 
dalamnya hidup bermacam satwa liar, seperti harimau, babi hutan, dan ular. Sementara itu, 
rumah tempat mereka berlindung juga belum memadai. Untuk mengantisipasi hal tesebut, 
maka pucuk adat, tokoh agama, dan pemuka masyarakat melakukan musyawarah. Dari hasil 
musyawarah itu, didapat kesepakatan untuk membangun Rumah Gadang 21 Ruang.  

Hasil musyawarah tersebut lalu diumumkan pada khalayak ramai. Masyarakat 
bergotong-royong mempersiapkan pembangunan. Langkah pertama yang mesti dilakukan 
adalah mencari bahan baku untuk bangunan. Masyarakat bersepakat untuk mengambilnya 

dari hutan yang ada di sekitar 
mereka. Setelah segala 
persiapan selesai, maka mereka 
pergi menuju hutan mencari 
pohon yang tepat untuk 
dijadikan penyangga bakal 
Rumah Gadang. Lalu, batang 
pohon ditebang kemudian 
dipotong-potong dan dijadikan 
beberapa bagian, seperti balok, 
papan, dan kasau. Kaum ibu 
memberikan dukungan dengan 
menyiapkan makanan dan 
minuman bagi para pekerja.  

Setelah sekian lama bekerja, kepenatan pun tak dapat dielakkan dan perlahan-lahan 
pekerjaan pun menjadi tersendat. Melihat kondisi tersebut, ada sebagian orang yang punya 
ide untuk mengembalikan semangat bekerja. Maka, beberapa muda-mudi dan orangtua 
didaulat untuk menyanyikan pantun yang berisi petuah dan kata-kata pembangkit semangat. 
Mendengar pantun yang bersahutan dan orang banyak mulai menari, maka yang lain ikut 
larut dalam irama lagu dan gerakan tari yang energik. Hal tersebut, melecut kembali 
semangat masyarakat dan pekerjaan pun siap dilanjutkan. Kisah inilah yang diyakini sebagai 
cikal bakal lahirnya Batombe.  

Di tengah keceriaan tadi, masyarakat dikejutkan dengan keanehan, yaitu ketika 
hendak mengangkut salah satu kayu yang telah selesai ditebang. Saat pohon ditebang, 
masyarakat tidak mengalami kesulitan, tetapi saat hendak ditarik menuju perkampungan, 
kayu tersebut tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat kondisi ini orang-orang menjadi 
kebingunan. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka diadakanlah musyawarah 
terbatas untuk mencari jalan keluar. Dari musyarawarah itu diputuskan untuk menyembelih 
salah satu binatang ternak, yaitu seekor kerbau. Darah sembelihan tersebut lalu dipercikkan 
pada kayu sebagai penghormatan dan mohon izin pada makhluk halus penghuni batang kayu 
itu. Hingga sekarang ritual penyembelihan binatang ternak ini terus dilakukan setiap 
kesenian Batombe akan dipentaskan. Jika ini tidak dilakukan, maka yang punya hajatan 
dalam kesenian Batombe akan dikenai denda adat.  

Kesenian Batombe biasanya dimulai setelah pembacaan pantun pembukaan oleh 
penghulu (datuk). Para pemain kemudian masuk dengan berbaris menuju ke tengah ruangan 
(arena) membentuk formasi lingkaran. Jumlah pemain terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 
orang perempuan, sehingga total 13 orang. Dari 13 orang tersebut, 12 di antaranya bergerak 
dan menari membentuk garis lingkaran, sementara 1 orang lainnya menari di dalam 
lingkaran. Formasi ini bukanlah formasi baku. Pada lain waktu pemain Batombe bisa lebih 
dari jumlah di atas atau bisa berkurang.  

Kesenian Batombe biasanya diiringi dengan irama musik yang ceria. Alat musik yang 
dipakai biasanya terdiri dari gendang dan talempong. Gendang dan telempong ditabuh 
dengan cepat mengikuti irama nyanyian dan tarian yang dibawakan oleh para pemain 
Batombe. 

Pada bagian akhir, para tamu yang hadir juga dapat bergabung untuk menari dalam 
kesenian Batombe. Selain menari, para tamu juga dapat menunjukkan kemampuan dalam 
berbalas pantun. Bahkan para tamu yang masih lajang pun dapat memanfaatkan Batombe 
sebagai media yang tepat untuk mencari jodoh. 

Tarian dan nyanyian yang ceria ini juga didukung dengan balutan serasi pakaian para 
pemain Batombe. Mereka mengenakan pakaian khusus yang menyerupai pakaian pemain 
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randai atau silat. Perbedaannya terletak pada motif yang ada pada lengan baju. Pada randai 
dan silat biasanya digunakan motif yang polos, sementara pada pemain Batombe disulam 
dengan menggunakan benang emas. Warna pakaian pun bervariasi, seperti merah, hijau, 
kuning, dan hitam. Pada kepala dilengkapi dengan ikat kepala berwarna kuning keemasan, 
sedangkan pada pinggang dihiasi sehelai kain sulaman benang emas. Sementara untuk 
celana dirancang lebih besar pada bagian pahanya, sehingga menyerupai sarung 
(galembong).    

Untuk menyaksikan kesenian Batombe para wisatawan dapat berkunjung ke Rumah 
Gadang 21 Ruang yang terletak di Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten 
Solok Selatan, Sumatra Barat, Indonesia. 

Untuk mencapai lokasi pertunjukan kesenian Batombe, parjalanan dapat dimulai 
dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Kota Padang. Dari Kota Padang perjalanan 
dilanjutkan ke Padang Aro (Ibu Kota Kabupaten Solok Selatan) dengan waktu tempuh 4 jam 
perjalanan dengan biaya sekitar Rp 30.000—40.000 (September 2008) menggunakan 
angkutan umum (bus). Setelah itu, perjalanan dilanjutkan ke Nagari Abai dengan 
menggunakan angkutan pedesaan yang berjarak sekitar sekitar 30 km dari Padang Aro 
dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. 

 
 

4. Wisata Minat Khusus 
 
a. Taman Margasatwa Budaya Kinantan 

Kebun Binatang ini dibangun pada pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1900 
dengan nama Stormpark di atas Bukit Cubadak Bungkuak. Pembangunan tersebut dirancang 
oleh Conteleur Gravenzande yang  bertugas di Bukittinggi. Pada awal pembangunannya, 
taman tersebut belum mempunyai koleksi binatang. Baru pada tahun 1929 dijadikan kebun 

binatang dengan 
memasukkan beberapa 
koleksi hewan ke dalam 
taman tersebut.  
Kebun  binatang  ini pada 
awalnya bernama Kebun 
Bungo setelah itu terjadi 
perubahan nama dari Kebun 
Bungo menjadi Taman Puti 
Bungsu. Pada tahun 1995 
melalui peraturan daerah 
(perda) No. 2 tahun 1995 
kembali terjadi perubahan 
nama dari Taman Puti Bungsu 
menjadi Taman Marga Satwa 

dan Budaya Kinantan. 
Taman Marga Satwa Budaya Kinantan merupakan kebun  binatang tertua di Indonesia  dan 
merupakan kebun binatang yang mempunyai koleksi binatang terlengkap di Sumatera. Di 
kebun binantang ini terdapat jembatan penyeberangan yang beranama “jambatan 
limpapeh” yang menghubungkan kebun binatang ini dengan  objek wisata benteng fort de 
kock. 

Taman Marga Satwa Budaya Kinantan (kebun  binatang) terletak di atas Bukit 
Cubadak Bungkuak tepat berada di samping pasar Atas Bukittinggi, kota Bukittinggi, 
Sumatera Barat, Indonesia. 
Untuk mencapai lokasi ini para wisatawan dapat menggunakan jalur darat. Dari kota Padang 
ke Bukittinggi, perjalanan dapat ditempuh selama lebih kurang 2 jam perjalanan 
menggunakan angkutan umum, dengan ongkos Rp. 15.000,- per orang. Setelah sampai di 
kota  Bukittinggi, perjalanan bisa dilanjutkan dengan menggunakan angkutan kota ke lokasi 
kebun  binatang. Untuk mengantisipasi supaya tidak berganti mobil, para wisatawan 
dianjurkan untuk menggunakan jasa travel, mobil pribadi atau mobil sewaan yang  bisa 
langsung menuju lokasi objek wisata. Tiket masuk untuk anak-anak sebesar Rp. 5000,-  per 
orang dan untuk dewasa Rp.8.000,-.   
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b. Kerajinan Perak dan Songket Kota Gadang 
Koto Gadang merupakan sebuah Kenagarian (desa) di Kebupaten Agam 

yang  melahirkan banyak tokoh-
tokoh Nasional, mulai dari politikus, 
ilmuwan hingga sastrawan.  Pernah 
pada suatu waktu mantan Presiden 
Soekarno (Presiden Indonesia 
pertama)  datang ke Koto Gadang 
dan berujar “Koto Gadang, kotanya 
ketjil, tetapi hatinya gadang (Koto 
Gadang, kotanya kecil tapi hatinya 
besar). 

Koto Gadang terkenal 
dengan pusat kerajinan perak dan 
songket Minang.  Bahkan sejak 
masa penjajahan Belanda, kerajinan 
perak dan songket Koto 

Gadang  sudah berkembang dengan pesat. Ketika itu, hasil kerajinan Koto Gadang sering  di 
beli oleh istri para pejabat Belanda yang bertugas di Bukitinggi. Para istri tersebut membeli 
kerajinan untuk dipakai dan bahkan  ada juga yang dibawa pulang ke negari mereka sebagai 
oleh-oleh.  

Saat ini, peminat hasil kerajinan Kota 
Gadang tidak hanya berasal dari  berbagai 
daerah di Indonesia,  tetapi juga yang dari 
luar negeri. Tentunya hal ini menjadi aset 
berharga daerah  yang mesti dijaga dan 
diperhatikan oleh pemerintah agar 
pengunjung terus  berdatangan.  

sejak  tahun 1911 kerajinan perak 
dan songket Koto Gadang telah memiliki 
“brand  image” yang dikenal di dunia, dan 
selalu menjadi incaran 
wisatawan  mancanegara yang berkunjung ke 
kota ini.  

Motif  kerajinan perak Koto Gadang 
dibuat dalam berbagai bentuk seperti 
perhiasan, aneka  macam aksesori pakaian, 
aneka pajangan hingga miniatur rumah adat tradisional Minang.  Perak Koto Gadang 
memiliki motif yang halus, warnanya tidak mengkilat, dengan kesan  seperti doff dalam 
nuansa putih susu yang elegan. Ringan dan elok, bila  dipadukan dengan songket Koto 
Gadang yang indah dan halus, dan cocok untuk menghadiri  acara-acara resmi dan pesta. 

Koto  Gadang merupakan sebuah Nagari yang terletak di Kecamatan IV Koto, 
Kabupaten  Agam, Provinsi Sumatera Barat,   Indonesia. 

Untuk  mencapai lokasi, para wisatawan dapat menggunakan jalur darat. Dari kota 
Padang  ke Bukittinggi, perjalanan dapat ditempuh selama lebih kurang 2 jam dengan 
menggunakan  angkutan umum, dengan ongkos Rp. 15.000-Rp 20.000,- per orang (Februari 
2008).  Setelah sampai di kota Bukittinggi, perjalanan  bisa dilanjutkan dengan menggunakan 
angkutan pedesaan ke Kenagarian Koto  Gadang, yang berjarak lebih kurang 10 Km dari kota 
Bukittinggi. Untuk mengantisipasi supaya  tidak berganti-ganti mobil, para wisatawan 
dianjurkan untuk menggunakan jasa  travel, mobil pribadi atau mobil sewaan yang bisa 
langsung menuju lokasi objek  wisata. 
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c. Pandai Sikek 
Bila kita menyebut Pandai Sikek, biasanya yang 
teringat adalah songket. Betul, tempat ini memang 
sudah identik dengan songket. Padahal, orang Pandai 
Sikek sendiri tak menyebutnya songket tetapi tenun. 
Pasalnya, yang dimaksud adalah benang katun dan 
benang emas yang ditenun dengan tangan, di atas 
alat yang bernama panta sehingga menjadi kain, kain 
balapak atau kain bacatua yang dipakai pai baralek, 
yaitu pada pesta perkawinan.  
Bila mengamati sejarah, tak ada waktu yang pasti 
kapan tenun songket mulai dikembangkan di 
Minangkabau atau di Pandai Sikek. Namun 

kepandaian menenun sudah dibawa nenek moyang kita bangsa Austronesia atau yang 
disebut juga Malayo-Polynesia.  Pada 1347 Adityawarman memindahkan pusat kerajaan dan 
kebudayaan Melayu dari 
Darmasyraya ke Pagaruyung, dan 
kawasan di sekitar gunung 
Merapi dan Gunung Singgalang 
yang pada waktu itu terdiri: 
Luhak nan Tigo dan Rantaunya 
yang Tujuh Jurai, menjadi 
terkenal sebagai Alam 
Minangkabau. Beberapa pusat 
pemerintahan yang tersebar di 
Pariangan, Sungai Tarok, Limo 
Kaum, Pagaruyung, Batipuh, 
Sumanik, Saruaso, Buo, Biaro, Payakumbuh, dan lain-lain. Daerah Batipuh, sebagai salah satu 
pusat pemerintahan, kedudukan Tuan Gadang Batipuh sebagai Harimau Campo Koto Piliang, 
diduga menjadi salah satu daerah yang amat penting pada masa kejayaan Minangkabau 
dahulu. 
Bersamaan itu, masyarakatnya mandapat kesempatan yang lebih banyak pula untuk 

melakukan kegiatan ekonomi dan 
budaya termasuk keterampilan 
tenun. Gadis-gadis menenun kain 
sarung dan tingkuluk dengan benang 
emas untuk dipakai ketika mereka 
menikah, dan perempuan lainnya 
menenun kain untuk dijual. Menurut 
pengamatan Adyan Anwar dari 
Rumah Tenun Pusako, Pandai Sikek, 
adat istiadat di Minangkabau 
mendorong kegiatan bertenun ini 
lebih jauh lagi karena pada setiap 
kesempatan upacara adat, kain 
tenun selalu wajib dipakai dan 

dihadirkan. Kata-kata adat dinukilkan di dalam nama-nama motif hingga menjadi buah bibir 
dan diucapkan setiap saat. Kain tenun menjadi pakaian raja-raja, datuk-datuk dan puti-puti. 
Di masa inilah, Turki Usmani dan Asia Tengah mencapai kejayaan. Pada puncak kebesaran 
Dinasti Mongol di India, Sultan Akbar (1556-1605) sangat memajukan seni dan ilmu 
pengetahuan, Dinasti Ming dan Manchu berkuasa mantap di Cina. Saat itulah, pertukaran 
perdagangan dan budaya sangat pesat dan melibatkan Minangkabau sebagai kawasan yang 
menjadi lintasan perdagangan dan juga negeri yang mempunyai komoditi dagang dan 
penting, yaitu rempah-rempah dan emas. Seni menenun kain dengan sutra dan benang emas 
di Sumatera—bersamaan dengan suji dan sulaman—pun mencapai puncak kemajuan dan 
menemukan ciri khasnya tersendiri. Hampir semua pelosok Minangkabau, dari Luhak sampai 
ke rantau, mempunyai pusat-pusat kerajinan tenun, suji dan sulaman. Masing-masih 
mengembangkan corak dan ciri-cirinya sendiri, hal yang sangat dikuasai oleh para pedagang 
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barang antik dan kolektor. Beberapa nagari yang terkenal sekali dengan kain tenunnya dan 
sangat produktif pada masa itu adalah Koto Gadang, Sungayang, dan Pitalah di Batipuh, dan 
nagari yang melanjutkan tradisi warisan menenun hari ini adalah nagari yang termasuk 
Batipuh Sapuluh Koto juga yaitu Pandai Sikek.  
Motif-motif kain tenun Pandai Sikek selalu diambil dari contoh kain-kain tua yang masih 
tersimpan dengan baik dan sering dipakai sebagai pakaian pada upacara-upacara adat dan 
untuk fungsi lain dalam lingkup upacara adat, misalnya sebagai ”tando” dan dipajang juga 
pada waktu batagak rumah. Motif-motif tenun Pandai Sikek diyakini sebagai motif asli pada 
kain-kain tenunan perempuan-perempuan Pandai Sikek pada zaman lampau, yang namanya 
sebagian masih diingat oleh beberapa orang tua yang hidup sekarang.  
Selain itu, Pandai Sikek - sebagai ”center of excellence” di bidang tenun songket waktu itu - 
tentu wanita-wanitanya ada mengerjakan tenun pesanan dari daerah-daerah lain. Sebut saja 
dari Pitalah di Batipuah, Koto Gadang di Agam dan dari Sungayang. Mereka membuat dengan 
corak benang dan motif yang spesifik dengan daerah tersebut. Ini dikenal sampai sekarang 
sebagai motif-motif Sungayang, motif Koto Gadang dan lain-lain.  
 

 

 

 

 

 

           


