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Assalamu’alaikum, wr,wb.

Marilah kita sama- sama mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Illahi Rabbi atas berkat
dan rahmat Nya buku ADAT SALINGKA NAGARI TALU edisi pertama dapat terbit diawal tahun
2008.
Selama lebih 5 tahun pensiun dan sangat sering pulang ke Talu, saya sangat prihatin melihat adat
yang terpinggirkan dan keadan ekonomi masyarakat menyedihkan.
Begitu menerima tugas dan tanggung jawab sebagai pucuak adaik nagari Talu, saya bertekad
memantapkan adat dan meningkatkan ekonomi anak nagari Talu.
Bicara mengenai adat, sudah tidak banyak yang mengetahui atau memahami adat dengan benar.
Mengaku beradat tetapi tingkah laku, cara bertutur jauh dari norma- norma adat minang. Untuk
mengatasi masalah tersebut, LAN merencanakan kegiatan2 menyebarluaskan adat dan
pemahamannya bagi masyarakat luas.Secara sadar anggota LAN memulai dari sendiri. Dalam setiap
rapat2 masalah adat salingka nagari selalu didiskusikan sehingga semua memiliki pengertian yang
sama.
Setelah enam bulan dikalangan sendiri, dimulai menuliskan ketentuan2 adat yang selama ini
berlaku dikampung masing2. Termasuk sejarah yang tercatat atau yang diterima dari niniak dan atau
dari mamak, secara lisan. Akhir desember 2007 melalui beberapa rapat berhasil diselesaikan
penulisan sejarah dan struktur adat. Awal tahun 2008 diteruskan dengan pembahasan adat
perkawinan dan akirnya tim penyusun melakukan penyuntingan. Atas izin Allah swt, dalam rapat
anggota hari Kamis tanggal 1 Muharram 1429 atau 10 Januari 2008 naskah buku disahkan.
Dengan diterbitkannya buku edisi pertama ini, satu langkah besar telah dilangkahkan,
mudah2an langkah2 selanjutnya tidak begitu berat lagiAmin.
Kepada tim penyusun dan seluruh niniak mamak dan tokoh- tokoh masyarakat yang ikut
memberikan masukan dalam buku ini saya ucapkan terima kasih.

Talu 10 Januari 2008.
Wabillahi taufik wal hidayah
Wassalamu’alaikum, wr,wb.

SAKAPUA SIRIAH
Assalamu alaikum wr.wb.
Salam ta’zim ka nan rapek, sambah tatabua ka nan banyak, kato kok ado ba nan sosek maaf dimintak
banyak-banyak
Minta ampun kepada Allah minta maaf ka nan banyak, niniak mamak jo pangulu nan gadang basa
batuah, bapucuak sabana bulek nan baurek sabana tunggang, alim ulama jo tuanku, cadiak pandai
pagaran kokoh, dubalang jo ampang limo,manti pagawai adaik nan mudo arif budiman bundo
kanduang samo di dalam
Manyurek di ateh pintu mangarang di talapak tangan,
Malumpek basitumpu mancancang balandasan
Pihak di diri badan kami sabarek bungka nan piawai naraco luruih main daun indak basibak jo
basisiah bukan bainggo jo babateh. Bukannyo gadang nak malendo, bukannyo cadiak nak manjua.
Gadang aia sungai landai
Tarandam batang puluik-puluik
Bukannyo kami cadiak pandai
Aluran adaik nan baturuik
Manuruik adaik minangkabau dalam kandungan lareh nan duo, malu indak babagi suku indak
baanjak
Ditani tanah sakopa nan disaok awan bajurai nan salilik gunuang Marapi salingka gunuang
Singgalang saedaran gunuang Pasaman dari Sirangkak nan badangkang, buayo putiah daguak,
sampai ka pintu rajo hilia durian ditakuak rajo sipisau pisau anyuik sialang balantak bosi hinggo aia
babaliak mudiak sailiran batang bangkaweh sampai ka ombak nan badabua hinggo sikilang Aia
Bangih, lapeh ka lauik nan sadidiah, pasisia ban da sapuluah, hinggo taratak Aia hitam sampai ka
tanjuang Simalidu.
Di dalam luak nan tigo partamo luak tanah data, kaduo luak agam katigo luak limo puluah. Pihak dek
niniak moyang kito patamo datuak Katumangguangan kaduo datuak Perpatiah nan Sabatang.
Dikarang undang nan ampek, undang luak dengan rantau, luak
dibari ba pangulu rantau dibari barajo rajo. Asa rajo turun tamurun asa puti sunduik basunduik.
Disabuik juo balareh duo, patamo lareh koto piliang, kaduo lareh bodi caniago, tasabuik juo lareh
nan panjang jo lareh nan bunta. Tasabuik lareh nan panjang titiak dari ateh, tasabuik lareh nan bunta
mambasuik dari bumi.

Musim nan tumbuah iko kini, syari’at ba hakikat,lahia kulik manganduang isi, manuruik warih nan
bajawek sarato umanah nan ditarimo tantangan nagari Talu.
Tatkalo nagari kadiunyi , buek sudah kato lah abih, ukua jo jangko lah salosai adaik lah olah jo

ranjinyo, sawah lah sudah jo lantaknyo. Sawah balantak basupadan, ladang baagiah babintalak,
padang babari balagundi, rimbo baagiah balinjuang, bukik dibari bakarakatau. Nagari dibari
babatasan, ka ilia supadan Sungai Abuak dengan Daulaik Parik Batu, ka mudiak aia Panarahan
dengan Tuanku rajo Sontang, ka baraik babateh jo Kiawai ka timur babateh jo Sundata, ka ateh ka
ambun jantan ka bawah ka kasiak bulan didorong dek gurindam kato adaik.
Dari mulo Sri maharajadiraja mambuek taratak jadi kampuang,kampuang jadi koto sampai jadi
nagari iyo balaku titiak dari ateh, lareh kotopiliang datuak Katumanggungan.
Yo bak bida-bida urang daulu, ukua jo jangko kok tak tarang, adaik usali kok lah tipih, dek rancak
kilek loyang, datang intan disangko kilek kaco, dek enggan soko tatagak, lahia manjadi buah ama.
Kampuang aman santoso, salamaik korong jo kampuang, makmur anak jo kamanakan, dunia buliah
akhirat dapek, disinan mardeka mangko panuah.
Sungguahpun baitu, kalau ditiliak nyato2, kalau dipandang sungguah sungguah dimainkan ereng jo
gendeang, dipakai raso jo pareso, nyato basuo bak kato papatah:
Bakarih si Kati muno
Patah lai basimpai lapan
Ratak sabuah jadi tuah
Kalau dikambang si tambo lamo
Dibangkik lareh tarandam
Lak banyak ragi nan barubah.
Bulek ruponyo daun nipah, bulek nan nyato bapasagi,
Diliek lipek ndak barubah, dibukak lah balubang tioksagi.
Jalan dialiah urang lalu, cupak dialiah urang manggaleh, adaik dikacau urang datang.
Kalau diliek ukua jo jangko, kilek baliung lah kaki , kilek camin alah ka muko
Kalau malantai sabalum lapuak, jiko maminteh sabalun anyuik,
Ingek samantaro alun kanai.
Karano didorong nan baitu, tumbuahlah niaik dalam hati, ka calak-calak ganti asah manjalang dukun
alun tibo samantaro tukang alun datang.
Dicubo manyusun buku ajaran adaik minangkabau, salingka nagari Talu, parintang rintang wakatu,
untuang baguno untuak si pambaco, mudah2an baguno untuak urang banyak.
Manusia basifat khilaf, Tuhan Allah hanyo yang qadim, kok basuo kilaf jo kilafat, indak kasat
disingajo, buku nan jauh dari samparono, mohon saran dari pambaco.
Disusun jari nan sapuluah, dihunjam lutuit nan duo, ditakuakan kapalo, mintak maaf ka nan banyak.
Kok ado kato nan bukan, anjak dek mamak ka nan bana.
Wabillahi taufik wal hidayah
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

1 Muharram 1429
Talu ---------------------10 Januari 2008
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masyarakat

luas

dalam

upaya

memantapkan

khusususnya, sumatera barat umumnya.
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dinagari
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I. PENDAHULUAN

Talu adalah sebuah nagari, ibu kota dari Kecamatan Talamau kabupaten Pasaman barat..
Kecamatan Talamau terdiri dari 3 kanagarian, setelah dikeluarkan dari Kabupaten Pasaman..
Pemekaran Kabupaten Pasaman menjadi dua kabupaten memecah Kecamatan Talamau

menjadi 2

Kecamatan yang terpisah. Kanagarian Cubadak dan Simpang Tonang digabung membentuk kecamatan
Duo koto menjadi bagian Kapupaten Pasaman . Sedangkan kanagarian Talu, Sinuruik dan Kajai tetap
sebagai kecamatan Talamau menjadi bagian dari Kabupaten Pasaman Barat.

Paska pemecahan

Kabupaten, maka lokasi Kecamatan Talamau yang tadinya terletak di tengah2 Kabupaten Pasaman,
sekarang terletak dipinggiran kedua kabupaten.

Nagari menurut adat minangkabau adalah wilayah pemerintahan adat yang pembentukannya
mengikuti kaidah dan persyaratan tertentu. Pembentukan sebuah nagari diawali dengan pembuatan taratak,
berkembang menjadi kampuang/dusun, berkembang menjadi koto dan selanjutnya setelah memenuhi
persyaratan antara lain baampek suku, bamusajik, bapandam pakuburan dll barulah menjadi sebuah nagari.

Saat ini diseluruh wilayah minangkabau termasuk nagari Talu dirasakan kemerosotan adat, peran
adat dalam penataan masyarakat sudah sangat kecil dibanding sebelumnya. Pengetahuan masyarakat
mengenai adat sangat tipis, keinginan untuk mempelajari adat rendah. Datuk dan atau pangulu sebagai
pimpinan adat dikampung yang mengurus kepentingan cucukamanakan dan penduduk kampong

serta

sako dan pusako kurang dihormati seperti dulu. Salah satu penyebab adalah karena kesinambungan
pengetahuan adat dari niniak turun kamamak, dari mamak kakamanakan secara lisan, tidak tertulis,
disamping penyebab struktural kebijakan pemerintahan orde baru.
Dalam rangka inilah Lembaga Adat Nagari Talu berusaha menuliskan adat yang berlaku di wilayah adat
Salingka nagari Talu.
Buku ini ditulis dengan tujuan untuk menjadi pegangan bagi anak nagari Talu, sehingga dapat
memahami dan menjalankan adat dengan benar. Disadari sepenuhnya, sangat sulit menuliskan adat yang
berlaku sejak dulu. Karena selama ini tidak pernah ditulis dan dikumpulkan dalam satu buku atau naskah
yang lengkap.
Banyak ditemui tulisan- tulisan perorangan mengenai satu hal yang menjadi perhatiannya atau penting
baginya. Antara tulisan satu dengan lainnya dapat terjadi perbedaan malah bertentangan dan tidak pernah
didiskusikan apalagi disepakati. Perbedaan ini mungkin karena sumbernya berbeda, penyampaian dan
pencatatan tidak akurat. Dari Ninik turun ke Mamak, dari Mamak ka Kemanakan, secara lisan.
Penulisannya tidak langsung pada saat menerima penuturan. Mungkin juga yang ditulis adalah adat dari
zaman yang berbeda, padahal adat dapat berobah sesuai dengan pepatah adat " Alam takambang jadi
Guru”

Salah satu tulisan mengenai Talu yang tersusun dalam bentuk buku satu2nya adalah buku Tuanku
bosa XIII yang diluncurkan pada saat upacara malewakan Tuanku Bosa XIII bulan Juni 1985. Buku ini
sangat super fisial, namun dapat dipakai sebagai rujukan.

Penulisan buku ini melalui diskusi dalam rapat adat, Lembaga Adat Nagari Talu. Masingmasing datuak, pangulu, tokoh- tokoh adat menyampaikan mengenai adat yang berlaku dikampung
masing- masing yaitu adat yang diterima dari dulunya, yang berlaku dikampung masing- masing..
Masing- masing menyampaikan secara lisan dan ada pula bersama naskah tertulis. Satu persatu
naskah dibacakan dan dimintakan pendapat yang hadir, setelah semua sepakat dituliskan secara lengkap
pada buku Notulen.
Dalam waktu 4 bulan kegiatan penulisan buku ini baru sebagian kecil dari adat yang berlaku berhasil
dituliskan. Buku ini belum mencakup seluruh tatanan kehidupan masyarakat secara komprehensif. .
Disepakati naskah pertama ini diterbitkan sebagai edisi pertama..Diharapkan dengan membaca buku ini
masyarakat mengetahui struktur adat salingka nagari Talu, dan sebagian dari adapt nan teradat yang
mengatur tata kehidupan masyarakat Talu
Penerbitan edisi selanjutnya akan diteruskan secara berkesinanbungan sampai semua adat yang berlaku
Sudah dapat dirangkum secara keseluruhan.

Tidak dapat dimungkiri akan ada diantara masyarakat yang tidak memahami atau malah tidak sependapat
dengan buku ini. Lembaga Adat Nagari Talu terbuka untuk menerima masukan dan berdialog. Mudah2an
dengan masukan dari berbagai pihak buku2 edisi selanjutnya dapat diterbitkan lebih cepat dan lebih .
komprehensif.

Luhak ba pangulu, rantau barajo itu kato pepatah Minang. Pasaman adalah daerah rantau dimana
terdapat banyak pucuak adat sebagai rajo, lareh Koto Piliang antara lain: Daulat Parit batu di Pasaman,
Tuanku Bosa di Talu, Rajo Bosa di Sundatar Lubuk Sikaping, Tuanku Rajo Sontang di Cubadak,
Daulat Yang dipertuan di Kinali, Yang dipertuan Padang Nunang di Rao dan lain- lain.

Negeri Talu barajo Tuanku Bosa pucuak adat sebagai rajo. Sistem Datuk Katumanggungan , Lareh
Koto Piliang.lareh nan panjang.

Adat adalah tatanan yang mengatur tata hubungan Individu dengan Individu dan dengan
masyarakat. Dengan adat akhlak dan budi pekerti akan menjadi halus, kehidupan beragama akan menjadi lebih
semarak, karena adat basandi syarak , syarak basandi kitabullah. Adat sudah ada dan eksis bersamaan dengan
kehadiran komunal disuatu daerah. Adat sudah ada jauh sebelum lahirnya aturan2 hukum yang dibuat oleh
pemerintahan yang terbentuk kemudian.

II.

ADAT MINANGKABAU

Kalau kita telusuri tambo adat Minangkabau kita akan mengetahui bahwa wilayah Minangkabau
meliputi wilayah yang kira- kira sama dengan Sumatera Barat sekarang.
Batas- batas tersebut diungkap sebagai berikut :

Salilik gunuang marapi, salingka gunuang Singgalang, sabalik gunuang Sago , saedaran gunuang
Pasaman, sajak dari riak nan badabua, sampai ka sikilang Aie bangih ka rokan pandalian,
kasipisak pisau anyuik, sahinggo aie babaliak mudiak.
Sedangkan A.A. Navis dalam buku Alam Terkembang jadi guru mengungkapkan batas Alam
Minangkabau adalah sebagai berikut :

Dari sikilang aie bangih sampai ka taratak aie itam, dari sipisak- pisak pisau anyuik sampai ka
sialang balantak basi, dari riak nan badabua sampai ka durian ditakuak rajo.
Pemerintah kerajaan Pagaruyung yang sangat longgar tidaklah mempunyai kekuasaan mutlak untuk
wilayah tersebut. Yang berkuasa adalah pangulu- pangulu didaerah luhak nan tiga dan raja- raja didaerah
rantau. Luhak nan tiga yaitu :

1. Luhak Tanah data, yang dilambangkan dengan buminyo lembang, aienyo tawar. Ikannyo banyak.
2. Luhak Agam, buminyo hangat, aienyo karuh, ikannyo liar
3. Luhak limo puluah kota, buminyo sajuk, aienyo jernih, ikannyo jinak.

Luhak ini nantinya bakambang menjadi ampek dengan dibentuknya luhak Kubung tigo baleh.
Daerah rantau adalah daerah yang tidak termasuk luhak diatas. Tambo mengungkapkan bahwa luhak
bapangulu, rantau barajo.
Adat adalah tatanan yang mengatur tata hubungan antar individu, individu dengan masyarakat serta
individu dengan Khalik. Adat lahir clan berkembang sejak berdirinya alam Minangkabau yang berawal dari
Pariangan Padang Panjang.
Adat Minangkabau sudah ada dan mengatur pemerintahan adat sebelum undang- undang formal kerajaan
atau negara ada.

Yang sangat khas adat Minangkabau adalah system kekerabatan matrilineal dan pengaturan harta
pusaka. Inilah yang membedakan Minangkabau dari suku/ ras lain yang pada umumnya patrillineal.

Secara garis besar adat Minangkabau dapat digambarkan dengan :
1) Adat nan ampek Yaitu :
a. Adat sabana Adat
b. Adat nan diadatkan
c. Adat nan teradat
d. Adat Istiadat.
2) Nagari nan Ampek
a. Taratak
b. Dusun
c. Koto
d. Nagari
3) Cupak nan duo
a. Usali
b. Buatan

4) Kato nan ampek.
a. Kato Pusako
b. Kato dahulu kato batapati
c. Kato kudian kato bacari
d. Kato mufakat
5) Undang nan ampek.
a. Undang Luhak
b. Undang nagari
c. Undang dalam nagari
d. Undang 20.
6) Hukum nan ampek
a. Hukum lamo
b. Hukum manggamo
c. Hukum basamo
d. Hukumbakarano.
Setelah Islam masuk dan adat basandi syarak hukum nan ampek diganti.
1. Ilmu

2. Baina

3. Ijtihad

4. Qarina.

ADAT NAN AMPEK Terdiri dari :
1. Adat nan sabana adat, adat yang asli, tidak berubah, dikiaskan dengan pepatah” Indak lakang dek
paneh, Indak lapuak dek hujan “ Dicabuik indak lamti, diasak indak layua, merupakan hukum alam
yang dipakai sebagai falsafah hidup. Berlku universal di alam takambang ini. Beberapa ahli adat ada
yang menambahkan bahwa Matrilineal termasuk adat ini .
2. Adat nan diadatkan adalah peraturan, ketentuan- ketentuan adat yang digariskan oleh niniak moyang
pendiri Minangkabau. Adat ini berlaku diseluruh alam Minangkabau. Contoh undang- undang nan 4,
undang duo puluh dll.
3. Adat yang teradat adalah peraturan yang lebih rendah, berlaku didalam nagari. Contohnya undangundang nagari, undang- undang dalam nagari, adat pernikahan dll.
4. Adat Istiadat. Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah- tengah masyarakat, dapat berubah sesuai
dengan kesepakatan setempat.
Dalam hubungan individu seseorang membedakan individu lain dalam kedudukan dengan cara bicara
berbeda, 4 kato : - Mandata
- Mandaki
- Manurun
- Malereng

Dalam pengaturan tata hubungan dan pengaturan kewenangan, dalam pemerintahan adat terdapat 2 aliran
atau lareh.
Lareh Koto piliang disebut juga lareh nan panjang, diciptakan oleh Datuak Katumanggungan, otokrasi,
barajo.
Lareh Bodi caniago disebut juga lareh nan bunta, diciptakan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang,
demokrasi, pucuak adat dipilih.

Secara lengkap ciri- ciri kedua system tersebut sebagai berikut :

No

Uraian

Dt Katumanggungan

Dt Perpatih nan sabatang

1

Sistem

Otokrasi

Demokrasi

2

Pucuak adat

Rajo

Pucuak adat

Proses Suksesi

Turun temurun

4

Suku

Koto Piliang

Bodi Chaniago

5

Jmlah Datuk/

Genap

Ganjil

3

Pangulu
6

7

8

Rumah Gadang

batimbang

Baanjuang

Lantai

Ditengah- tengah

Pintu Masuk

bangunan

Simbol

Dipilih. Soko balega cahayo

Rata
Diujung Bangunan

Pohon Kelapa

Pohon Beringan

Pucuak bulek tungga

Pucuak banyak samo tinggi

Nagari/

Kampung/

Pucuak adat

Dt/Pangulu,kapalo suku

Tanah Ulayat

Dalam kehidupan sehari- hari dalam berkomunikasi harus dipahami cara bertutur disebut nan ampek,
mandata, mandaki, manurun clan malereng.
Anak nagari Minang baik yang tinggal dirantau apalagi yang di ranah, sangat tersinggung jika dikatakan
tidak beradat atau tidak tau di ompek.
Secara rinci adat Minangkabau mengatur tata laksana perkawinan, upacara kematian, Turun mandi,
gotong royong turun kesawah, hubungan datuak dengan cucu kemenakan, tata pergaulan anak muda,
anak muda dengan orang tua dan atau yang lebih kecil dan sebagainya.
Karena adat bersandi syarak, syarak basandi Kitabullah, maka juga mengatur tata hubungan dengan Tuhan
Allah SWT.
Pejabat pemangku adat yang melaksanakan, menjalankan adat berbeda antara lareh koto piliang clan
bodi caniago. Ragam pangulu di koto piliang, batingkek bajanjang naik batanggo turun.
1.Pangulu kapalo

: Pucuak adat, Rajo, turun tamurun batali darah

2. Pangulu pucuak

: Pemimpin suku disebut datuak/andiko, atau pangulu yang memimpin
kampung dan pangulu lainnya.

3. Pangulu payuang

: mamak tuo

4. Pangulu jurai.

: mamak waris

Ragam pangulu lareh bodi caniago
1. Pangulu kapalo

: Pucuak adat, dipilih diantara andiko, datuk dalam nagari bergilir. Soko
balega cahayo batimbang.

2. Pangulu pucuak

: Pemimpin suku, disebut datuk/andiko, memimpin kampung & pangulu.

3. Pangulu payuang

: Mamak tuo

4. Pangulu jurai

: Mamak kapalo warih

Adat membagi tugas pemeliharaan kampung melalui pepatah adat :
Elok nagari dek pangulu
Elok tapian dek nan mudo
Elok musajik dek tuanku
Elok rumah dek bundo kanduang
Untuk menjaga dan membangun nagari agar tetap elok dan makmur maka persyaratan jadi pangulu
cukup berat, sebagaimana tertera dibawah ini:
1. Laki- laki dewasa sehat jasmani dan rohani
2. Paham akan landasan fikir dan hukum adat Minang
3. Arif bijaksana.
4. Berpengetahuan dan intelektual
Dituangkan dalam pepatah adat, tentang kecerdasandatuk :
•

Nan cadiak candakio,nan arif bijaksano

•

Nan tau diunak ka manyangkuik, nan tau dirantiang ka mancucuak
Tau diangin nan basiru,tau diombak nan badabua
Tau dikarang nan ba ungguak,tau dipasang turun naiak

•

Tau diereng jo gendeng, tau dibayang kato sampai

•

Alun bakilek lah bakalam

•

Sakilek ikan dalam ale, jaleh jantan batinonyo

•

Tau dicupak nan duo,tau dilimbago nan sapuluah.

Kewajiban Pangulu :
1. Kusuik nan ka manyalasaikan
2. Karuah nan ka manjaniahkan
3. Mamainkan undang- undang
4. Mamaliharo anak kamanakan
5. Mamaliharo nagari dan adat.

Pantangan Pangulu :
1. Berang / sirah muko
2. Mahariak mahantam tanah
3. Manyingsiang sarawa, langan baju
4. Mamanjek- manjek
5. Manjujuang barang
6. Balari- lari
Hak Pangulu :
1. Ka rimbo babungo kayu
2. Ka sungai babungo pasia
3. Ka lauik babungo karang
4. Ka sawah babungo ampiang
5. Kaladang babungo tanah
6. Ka kampuang bapadi abuan
Sifat yang tidak boleh dipegang oleh pangulu ada 4 yaitu : Pangilah, Pangelak, Pangaliah dan Pangaluak

III. ADAT SALINGKA NAGARI TALU

A. Sejarah
Menurut buku Tambo Minangkabau dan adatnya terbitan Balai Pustaka th 1956, Talu adalah
salah satu tepatan dari Pagaruyung disamping tepatan- tepatan lainnya. Sebagaimana ditulis pada Bab
I pucuak adat yang ada disebut dunsanak batali darah ka Pagaruyuang.

Terbentuknya nagari Talu mengikuti proses nagari nan ampek :
1. Sri Maharajo dirajo dari Pagaruyung membuat taratak dipertemuan batang Tolu denganbatang
Poman.
2. Taratak berkembang menjadi dusun atau kampung.
3. Dusun/kampung berkembang menjadi Koto disebut Koto Dalam.
4. Setelah memenuhi syarat baampek suku, bapandan pakuburan , babalai bamusajik, bakorong
bakampuang dan lain- lain berkembang menjadi nagari.
Wilayah daulat Tuanku Bosa disebut Kabuntaran Tolu yang jauh lebih luas dari wilayah nagari Talu saat
ini.
Wilayah kabuntaran Talu adalah :
-

Utara berbatas dengan Teluk rantau/ Rajo Sontang

-

Selatan berbatasan dengan Wilayah Daulat parit batu

-

Timur berbatasan dengan Sundatar

-

Barat berbatasan dengan Muara kiawai dan wilayah Daulat Parit Batu

Dalam perkembangannya wilayah kabuntaran Talu menyusut dengan terbentuknya nagari Kajai dan
Sinuruik. Sekarang wilayah Tuanku Bosa disebut salingka nagari Talu yang luasnya persis sama
dengan nagari Talu.
Kajai terbentuk dengan kesepakatan 2 rajo badunsanak disebut " SOKO DARI DAULAT PARIT BATU
PUSAKO DARI TUANKU BOSA". Kalau dulunya batas Kabuntaran Talu dengan langgam Pasaman
di sungai abuak (rambut), setelah itu Tuanku Bosa berbatas dengan Kajai di Jembatan Panjang.
Sedangkan dengan Sinurut belum pemah disebut ungkapan seperti dengan Kojai, sampai sekarang
disebut : TANGGUAK DUO KARUNTUANG CIEK:. Namun batas nagari sesuai dengan batas
Pemerintahan yang sudah dibuat sejak pemerintahan Belanda.

Dulu kabuntaran sekarang disebut salingka nagari Talu dengan batas- batas sebagai berikut :
-

Utara dengan Nagari Sinurut /Teluk Rantau

-

Selatan dengan Nagari Kajai/ Daulat Parit batu

-

Barat dengan Muaro Kiawai

-

Timur dengan Sundatar.

Wilayah ini menjadi batas nagari Talu sebagai wilayah Pemerintahan formal Kenagarian Talu.
Terdapat 3 pemerintahan adat yang berdekatan wilayahnya dengan system Datuk Katumanggungan
barajo :
1. Daulat Parit batu dari Pagaruyung mendirikan pemerintahan disebut Langgam Pasaman di Parit
batu Simpang Empat.
2. Tuanku Bosa dari Pagaruyung yang mendirikan pemerintahan di Kabuntaran Talu
3. Tuangku Rajo Sontang dari Tapanuli Selatan yang diberikan Wilayah dan mendirikan
pemerintahan di Teluk Rantau.
Ketiga Raja ini pernah mengadakan perjanjian di Talu persisnya di Koto Dalam . Hasil perundingan
adalah perjanjian bahwa sama-sama menghormati, tidak akan saling mengganggu atau saling
menganiaya. Lengkapnya kesepakatan tersebut adalah " Seorang dihaluan, seorang dikemudi dan
seorang dikelok pembuntaran. Dalam pepatah berbunyi " Kerbau badur di Parit batu, kerbau balung di
Talu, runcing tanduk tajam garaham lalu ka sontang. Yaitu tali pilin tigo, atau tigo tungku
sajarangan , kalau condong tungkek manungkek, kalau jatuah butia mambutia, kalau hanyuik tolong
manolong. Kalau di kerajaan Daulat Parit batu bersua orang bersalah hukumannya Tohok Perang artinya
dosa tidak boleh disembah, utang tidak boleh dibayar. Kalau di kerajaan Tuanku Bosa di Talu
bersua orang bersalah hukumannya Andam Karam, artinya utang boleh dibayar, salah boleh ditimbang.
Kalau di kerajaan Tuanku rajo Sontang di Teluk Rantau bersua orang bersalah hukumannya melukai
sekali setahun, membunuh sekali belum, artinya didenda sehabis- habisnya seekor kerbau dan beras
secukupnya.
Cerita turun temurun menyatakan asal nama Talu adalah dari pertemuan tiga raja ini,.yang dalam
bahasa batak tiga adalah Tolu. Maka daerah kabuntaran Talu dikukuhkan sebagai Tolu. Bagitu pula
salah seorang kemenakan Tuanku Bosa ke VII bernama Puti Tolu, kemungkinan lahir setelah perjanjian
tiga raja ini. Kemungkinan waktu pelaksanaan perjanjian ini pada awal abad XIX.
Waktu datangnya Sri Maharajo dirajo dan membuat taratak, begitu pula tahun Sri Maharaja dinobatkan
jadi Tuanku Bosa I tidak diketahui, tidak ada catatan tertulis mengenai sejarah Tuanku Bosa I s/d VI.
Riwayat pembentukan nagari Talu dari yang diterima turun temurun dan beberapa catatan adalah sebagai
berikut :
1. Sri Maharaja diraja dan rombongan tiba di Talu dari Pagaruyuang melalui Payakumbuh.
Membuat taratak di patomuan batang Tolu dengan batang Poman dibawah bukit barisan.
2. Setelah beberapa waktu datang dunsanak dari Pagaruyuang bergabung dengan rombongan Sri
Maharaja, diberi tanah, perumahan dimudiak kampuang.
3. Beberapa waktu kemudian datang lagi dunsanak dari Pagaruyuang, diberi tanah perumahan di
mudiak kampuang lagi, jadilah 3 induak badunsanak tinggal di Koto Dalam.

4. Terakhir datang lagi dunsanak laki- laki dari Kinali yang juga berasal dari Pagaruyuang.
Karena tanah dikampung Koto Dalam telah penuh maka Tuanku Bosa menyerahkan tanah dan
menyuruh Taruntun mambuek kampung di aie nan joniah toluak nan barombun dengan
membao dunsanak padusi dari Koto Dalam. Kampung yang didirikan Taruntun tersebut sekarang
bernama Toluak Ambun suku jambak, niniak mamaknya bergelar Majosadeo.
Karena bundo kanduang Toluak ambun adalah dari Koto Dalam yang ikut pindah bersama
Taruntun, maka turunannya di Toluak ambun ditetapkan puti Koto Dalam. Puti Koto Dalam di Toluak
Ambun selalu dijemput dengan siriah jo carano, untuk menghadiri upacara adat di Koto Dalam.
Sedangkan Taruntun yang belum berkeluarga mencari pasangan hidup ke utara sampai ke daerah
mandailing. Taruntun mendapat jodoh seorang istri dari desa Batahan tapanuli selatan dengan marga
Nasution.
Secara berangsur- angsur Sri Maharaja mendirikan kampung dan mengangkat pangulu atau datuk untuk
memimpin masing- masing kampung. Jika kita cermati status pangulu dan datuk, serta lokasi kampung
yang dibentuk dapat disimpulkan beliau memperhatikan :
1. Kemudahan kehidupan masyarakat kampung dekat sungai ( Air) dan tanah yang dapat dibuat
sawah.
2. Unsur komunikasi, tidak terlalu jauh dapat dijangkau bunyi tabuah
3. Unsur keamanan Koto Dalam.
Kapan Koto Dalam memenuhi persyaratan menjadi nagari, ba ampek suku, bakorong
bakampuang, basosok bajarami, balabuah batapian, barumah batanggo, basawah baladang, babalai
bamusajik dan bapandan pakuburan tidak diketahui secara pasti. Begitu pula kapan Sri Maharaja diraja
mengangkat dirinya menjadi Tuanku Bosa ke I tidak diketahui. Tidak ada catatan tertulis, begitu pula
cerita turun temurun putus ditengah jalan tidak sampai ke generasi sekarang,
Namun dapat disimpulkan bahwa nagari terbentuk pada zaman Sri Maharaja diraja sehingga beliau
mengangkat diri jadi raja, Tuanku Bosa II Panjang Bulu Mato yang dimakamkan di Pangka sapek
dibuatkan kuburan 7 tingkat yang masih utuh sampai sekarang. Konon menurut cerita kuburan dibuat
tujuh tingkat karena saat beliau wafat sudah ada 7 andiko dibawahnya. Tuah beliau pula, dimana
pohon maransi yang tumbuh diatas kuburan bertingkat tujuh, bercabang tujuh pula dari bawah.
Untuk mengurus Koto Dalam, Tuanku bosa dibantu oleh tiang pendek dengan gelar Angku Mudo.
Dibidang agama . syarak dibantu oleh Tuanku Kadhi. Dari catatan niniak - niniak terdahulu terlihat
pembagian tugas dan tanggung jawab yang tertib yaitu :
1. Angku Mudo selalu dari induak mudiak
2. Tuanku Kadhi selalu dari induak tongah
3. Tuanku bosa selalu dari induak ilia yang datang pertama.

Mulai dari Tuanku Bosa I Sri maharaja diraja, sampai dengan Tuanku Bosa XI Mandak berasal dari
induak ilia, kecuali Tuanku Bosa XII Tangiang dari Induak Tongah... Berbeda dengan Tuanku Bosa
sebelum- sebelumnya, sejak dulu Tuanku Bosa diangkat Belanda manjadi Tuanku Lareh, sedangkan,
alm Tangiang diangkat Belanda menjadi Tuanku Lareh baru 20 th setelah itu menjadi Tuanku Bosa.
Pada tahun 1907 Belanda memensiunkan Mandak Tuanku Bosa XI dan mengangkat Tangiang sebagai
Tuanku Lareh. Selama 20 tahun mulai tahun 1907 s/d 1927 terdapat 2 pemerintahan di Talu yaitu
pemerintahan adat oleh Tuanku Bosa XI Mandak dan pemerintahan Belanda oleh Tuanku Lareh
Tangiang.
Sampai tahun 2007 telah 14 orang yang memangku jabatan Tuanku Bosa dengan urutan sebagai
berikut :
1. Tuanku Bosa I, Maharaja diraja pendiri pemerintahan adat Talu, dimakamkan dikuburan Pangka
sapek
2. Tuanku Bosa II, Panjang Pulu Mato dimakamkan dikuburan Godang. Kuburan beliau bertingkat 7
yang menggambarkan waktu itu baru 7 andiko dibentuk. Diatas kuburan 7 tingkat ini tumbuh pohon
yang bercabang tujuh pula. Padahal diatas kuburan Tuanku Bosa I pohon yang sama tumbuh tanpa
cabang sampai setinggi ± 10 M.
3. Tuanku Bosa III, bergelar tuanku Sundatar, dimakamkan di Sundatar Lubuk Sikaping.
4. Tuanku Bosa IV.Godang Hiduang dimakamkan dikuburan Godang.
5. Tuanku Bosa V Kociak bunyi, dimakamkan dikuburan Godang
6. Tuanku Bosa VI Durian Tanjung dimakamkan dikuburan Godang
7. Tuanku Bosa VII Orang tuo Jarung, dimakamkan dikuburan Godang.
8. Tuanku Bosa VIII Sutan Jamin memerintah sebagai tuanku lareh dari tahun 1840 s/d 1845.
Memangku jabatan sebagai Tuanku Bosa s/d tahun 1854 sampai beliau meninggal dunia dan
makamkan di kuburan Aie Tabik. Pada tahun 1845 karena sakit beliau mangulipah,
menyerahkan tugas dan wewenang Tuanku Bosa dan jabatan Tuanku Lareh kepada kemenakan
beliau Sutan Soru Alam. Beliau mangulipah semasa hidup.
9. Tuanku Bosa IX, Sutan Soru Alam memerintah dalam 2 periode:
•

Tahun 1845 s/d 1854 sebagai pemangku jabatan Tuanku Bosa dan sebagai
wakil Tuanku Lareh, Tuanku Bosa dan Tuanku Lareh tetap dijabat Tuanku
bosa VIII Sutan Jamin meskipun tidak aktif karena sakit.

•

Tahun 1854 s/d 1871 Resmi diangkat menjadi Tuanku Bosa IX dan
memangku jabatan Tuanku Lareh, setelah Tuanku Bosa VIII wafat
Wafat tahun1871 dimakamkan di pemakaman Aie Tobik.

10. Tuanku Bosa X, Sigigi. Tumbuh gigi sejak lahir, memerintah tahun 1871 s/d 1874.
Wafat tahun 1874 dimakamkan dipemakaman Aie Tobik.
11. Tuanku Bosa XI Mandak, memerintah sebagai Tuanku Lareh 1874 s/d 1907. Padatahun 1907 beliau
dipensiunkan Belanda dari jabatan Tuanku Lareh. Disebut sebagai Tuanku Bosa pensiun.
Meninggal sebagai Tuanku Bosa dan Pensiunan Tuanku Lareh pada tahun 1931. Dimakamkan
dikuburan Kapunduang.
12. Tuanku Bosa XII Tangiang. Diangkat menjadi Tuanku Bosa pada tahun 1927, pada saat mana
Tuanku Bosa XI Mandak masih hidup. Sebelum memangku jabatan Tuanku Bosa beliau menjabat
sebagai Tuanku lareh menggantikan Mandak Tuanku Bosa XI pada tahun 1907.
Pada tahun 1927, Controleur Talu meminta kepada Tunaku Bosa XI Mandak untuk memberi izin
kepada Tangiang, Wali nagari menjabat Tuanku Bosa. Dengan berat hati Tuanku Bosa XI Mandak
terpaksa menyetujui permintaan Cotroleur tersebut. Atas persetujuan itulah Tangiang diangkat
menjadi Tuanku Bosa XII. Pada hari panobatan Tangiang menjadi Tuanku Bosa, seluruh rumah
induak ilia ditutup, baik pintu maupun jendela sebagai tanda tidak setuju.
Mulai tahun 1927 sampai tahun 1931 Talu memiliki 2 rajo yaitu :
- Tuanku Bosa XII Tangiang, merangkap wali nagari
- Tuanku Bosa XI, Mandak pensiunan Tuanku Lareh.
Belanda sebagai pemerintah kolonial punya kekuasaan mengatur segala sesuatu sesuai

dengan

kepentingan pemeritahannya.
Tuangku Bosa XII Tangiang meninggal di Talu pada tahun 1959.
Selama 32 tahun memangku jabatan Tuanku Bosa, tuanku lareh dan walinagari, almarhun Tangiang
tidak pernah memakai pakaian kebesaran Tuanku Bosa yaitu Saluak ameh sebagai makhota dan korih
ameh. Beliau selalu memakai saluak dari batik dan pedang panjang dalam upacara resmi. Pakaian
kebesaran Tuanku Bosa tersimpan rapi dirumah puti Koto Dalam almarhum Hadiah, yang bertugas
menyimpan dan merawat pakaian tersebut.
Saat mengawinkan putera beliau, Munir st lembak tuah, beliau meminjam saluak dan korih omeh
untuk dipakai marapulai. Dua hari sehabis upacara baralek godang kedua pakaian dikembalikan ke
kotodalam di rumah puti dengan ucapan terima kasih. Pakaian kebesaran tetap tersimpan dan terawat
dengan baik dirumah puti koto dalam induak ilia.
Patut dihormati sikap beliau yang tidak memakai pakaian kebesaran Tuanku Bosa, padahal jika beliau
ingin dengan kekuasaan sebagai Tuanku Bosa dan sebagai wali nagari tidak sulit untuk mengambil
makhota tersebut, namun tidak dilaksanakan.
Dimasa tua atau saat menjelang wafat beliau tidak melaksanakan tugas suksesi sesuai dengan adat

yaitu beliau tidak mangulipah dan tidak berwasiat menetapkan siapa penggantinya. Beliau
tidak menerapkan , Hiduik bakarilahan, mangulipah dan atau mati batungkek bodi.
Sikap beliau tersebut tentu berdasarkan bisikan hati nuraninya yang mungkin menyatakan itu bukan
pakaiannya (mahkota) dan bukan hak serta wewenang nya ( suksesi).
Namun setelah kepergian beliau, cucu kemenakan almarhum dari induak tongah dan induak mudiak
mulai menggulir isu: SOKO BALEGA CAHAYO BATIMBANG.. Jabatan Tuanku Bosa harus
bergilir di tigo induak, tidak didominasi induak ilia seperti dulu dari Tuanku Bosa I sampai dengan
XI.
Induak ilia tidak pernah menganggapi isu tersebut, karena tidak sesuai dengan adat yang berlaku yang
diterima turun temurun.

13. Tuanku Bosa XIII Iskandar zulkarnaini dinobatkan pada bulan september 1984 dan dilewakan
pada 28 – 29 juni 1985 di rumah godang kaum di padang panjang dihadiri oleh pejabat tingkat
kecamatan, kabupaten dan propinsi. Gubernur Azwar Anas, Hasan Basri Durin, ketua LKAAM
propinsi Sumatera barat hadir dan memberikan sambutan pada acara tersebut.
Pengangkatan Tuanku Bosa XIII ini berbeda dengan Tuanku Bosa sebelumnya karena soko
lah lamo talipek, sejak meninggalnya Tangiang Tuanku Bosa XII vakum selama 25 tahun.
Mulai tahun 1980 – 1981, cucu kamanakan musyawarah mencari calon Tuanku Bosa.
Didapat delapan calon antara lain :
1. Alamsyah Angku Mudo
2. Bustami Tuanku maharajo dirajo
3. Iskandar zulkarnaini tuanku mudo
4. Zulkarnaini
5. Usmansyur Tuanku Rajo Johan
6. Busyro Tuanku Puncak Majolelo
7. Fadlan Tuanku Sorualam
8. Kisman
Tanggal 18 maret 1984 dalam pertemuan kaum yang dihadiri induak nan barampek
musyawarah menyepakati dua calon yaitu :
1. Dr. Fadlan Maalip SKM gelar Tuanku Sorualam 42 tahun generasi keempat dari
Tuanku Bosa XI Mandak berdomisili di Jambi
2. Iskandar zulkarnaini Tuanku Mudo generasi yang sama, veteran RI berdomisili di
Jakarta.
Rapat menyepakati dua calon karena calon utama yang disepakati adalah Dr. fadlan maalip,

namun karena tugas tidak mungkin pulang dan berdomisili di Talu. Dr. Fadlan sudah
menjajagi Iskandar zulkarnaini yang tidak ikut musyawarah, bahwa beliau bersedia maka
rapat menyepakati dua calon.
Dr. Fadlan segera ke jakarta dan mendapatkan kepastian kesediaan Iskandar zulkarnaini
pindah ke Talu pada bulan Agustus 1984 untuk memangku jabatan Tuanku Bosa.
Bulan Mei 1984 Dr. Fadlan melapor ke kaum dan induak nan barompek tentang kesediaan
Iskandar Zulkarnaini. Musyawarah menetapkan waktu Penobatan pada tanggal 7 September
1984. Proses penobatan berjalan lancar, bertempat dirumah gadang padang panjang, ditanai
oleh induak nan barompek, dihadiri oleh seluruh andiko dan pangulu serta kerabat dari
rantau.Pada saat itu ditetapkan upacara melewakan pada tanggal 28 – 29 juni 1985.
Dalam proses pembentukan panitia malewakan yang akan melibatkan seluruh unsur dalam
negeri muncul ancaman dari induak mudiak dan tangah. Tuanku Bosa dan Alamsyah Angku
Mudo dikepung dan diancam harus menandatangani surat perjanjian soko balega, cahayo
batimbang, Jika tidak ditanda tangani pengancam akan menyerang upacara malewakan,
tidak akan dapat terlaksana. Karena alasan keamanan jiwa, dimana pengancam membawa
seorang

polisi aktif sebagai dukungan, Angku mudo menandatangani surat perjanjian

tersebut.
Sebagaimana diuraikan diatas, upacara malewakan dilaksanakan meriah selama lima hari
lima malam.
Selama 23 tahun memangku jabatan tuanku Bosa XIII telah banyak berbuat untuk nagari
Talu. Namun kurun waktu 1984 sampai dengan 2000 adalah masa sulit adat minangkabau
karena UU No. 5 tahun 1979 tidak mengenal nagari. Keberadaan nagari sebagai kesatuan
adat diatur dengan Perda no. 13 th 1983, namun niniak tidak punya peran samasekali.
Upaya – upaya Tuanku Bosa XIII membantu meningkatkan ekonomi anak nagari pada
umumnya tidak berhasil yaitu :
1. Meminjamkan tanah ulayat kepada anggota KUD untuk menampung proyek
perkebunan kopi di Tonang Talu
2. Meminjamkan tanah ulayat di jembatan panjang kepada anggota LVRI dan
beberapa anak nagari untuk membuka perkebunan gambir.
3. Berkebun nilam, dll.
Dalam bidang pengembangan adat beliau telah mulai mendirikan kembali Rumah Godang di
koto Dalam.
Pada tahun 2004 sebagai pucuak adaik datuak katumanggungan, beliau memberi

gelar

kehormatan kepada Drs. H. Baharuddin R.MM, Bupati Pasaman atas prestasinya

membangun Pasaman. Baharuddin putera asal Sinuruik Talu diberi gelar TUANKU
JOHANSYAH PAHLAWAN.
Upacara adat malewakan gola Tuanku Johansyah Pahlawan dilaksanakan secara meriah
digedung Pusako Anak Nagari jalan merdeka Talu..
Tuanku Bosa XIII sebagai rajo dari sistem Datuak Katumanggungan memberi contoh yang
baik mengenai proses suksesi kepemimpinan lareh kotopiliang atau lareh nan panjang, titiak
dari ateh. Beliau sejak tahun 2002 sudah menyatakan ingin istirahat dan menyerahkan tugas
pucuak adat. Ingin melaksanakan hiduik bakarilahan, mangulipah semasa hidup. Keinginan
beliau sering disampaikan pada Tuanku Sorualam agar siap menerima. Namun Tuanku
Sorualam selalu menolak dengan menyarankan agar mangulipah setelah selesai rumah
godang. Alm juga sering menyampaikan hal yang sama pada sandaran rajo,begitu pula pada
kemanakan dan anak nan baduo.. Tahun 2006 alm menyatakan ingin menyerahkan jabatan
pada kemenakan beliau Drs Masril Tuanku Pamuncak. Atas saran dan desakan Tuanku
sorualam dan Jhonny Tuanku Rajo Johan Tuanku Pamuncak bersedia menerima. Namun
sampai beliau pulang haji belum ada kepastian Tuanku pamuncak pindah kerja ke Pasaman.
Pada tanggal 24 Februari dirumah putera bungsunya, beliau mangulipah kepada salah
seorang pewaris dalam satu generasi. Pada tanggal 4 maret 2007 lebih kurang 3 jam sebelum
wafat beliau mengeluarkah titah tentang siapa pengganti beliau dan menyatakan bahwa titah
ini menjadi wasiat apabila beliau tidak dapat bertemu dengan induak nan barompek. Beliau
menunaikan tugas akhirnya yaitu menentukan siapa pengganti jabatan pucuak adat nagari
Talu setelah beliau wafat.

Beliau tunaikan pepatah adat HIDUIK BAKARILAHAN

MANGULIPAH, MATI BATUNGKEK BODI. Sehingga yang tinggal tidak perlu
memikirkan siapa yang akan menggantikan, karena dapat menyulitkan cucu kamanakan..
Beberapa catatan penting yang menggambarkan kebesaran dan kebersihan diri beliau menghadap
Khalik.
•

Pagi Minggu 4 Maret pada saat anak bungsu beliau tiba dari Jakarta beliau secara gamblang
menyatakan " Ayah akan barangkek beko malam salopeh Isya " Benar beliau wafat ± 30
menit setelah bedug waktu Isya.

•

Siangnya beliau mengulangi wasiatnya ingin dimakamkan dibelakang rumah, disamping
adiknya Ani dan mamaknyaTuanku Puncak Majolelo. Namun setelah dibicarakan baikbaik sorenya beliau mencabut wasiatnya tersebut dan setuju dimakamkan disamping
Tuanku Bosa XI di Kapunduang.

•

Sorenya sekitar pukul 16.00 beliau minta dipanggilkan Tuanku Soru Alam dan dengan
suara keras berkata " Amboko rajo, pucuak adaik, batanggung jawab borek soal adaik dan
anak nagari. Ambo alun kamati kalau alun manyorahkan jabatan ambo ". Sekitar pukul
17.00 setelah Tuanku Soru Alam datang beliau bertitah dan berwasiat.

•

Lebih kurang 3 menit menjelang wafat beliau duduk minta dibantu "Bantu ambo, Bantu
ambo" Tuanku Soru Alam dan Yeyen anak tertua bingung mau dibantu apa padahal
beliau duduk sendiri. Secara reflek Tuanku Soru Alam membaca Laillahhailallah, langsung
dikuti

beliau.

Bertiga

dengan

Tavip,tiga

orang

bersamasama

mengucapkan

Laillahailallah diikuti beliau. Suara beliau melemah pada Laillahailallah ke 4 dan hilang
pada Lailahailallah ke 5.
Nafas terakhir beliau , nyawa dicabut dalam kalimat Laillahailallah. Benar- benar khusnul
khatimah, mudah- mudahan mendapat tempat disisi Allah SWT.

14. Tuanku Bosa XIV, H. Fadlanmaalip tuanku sorualam.
Seorang dokter, ahli kesehatan masyarakat, pensiunan pegawai negeri mendapat gelar bangsawan
Kanjeng Raden Haryo Husododiningrat dari Pkubuwono XII kasunanan Surakarta Hadiningrat.
Sejarah berulang pada dua orang pewaris trah Tuanku Bosa yang kebetulan mendapat gelar sama
yaitu SORUALAM,
1. Sutan Sorualam Tuanku Bosa IX, menerima kulipah dari mamandanya Tuanku Bosa VIII
tahun 1845, dan menerima wasiat sebagai pengganti pada th 1854.
2. Tuanku Sorualam Tuanku Bosa XIV, menerima kulipah dan wasiat dari kakaknya Tuanku
Bosa XIII pada bulan Februari dan Maret 2007.
Proses pengangkatan Tuanku Bosa XIV mendapat hambatan dari pemangku angku mudo dan duo
mamak tuo, induak mudiak dan induak tongah. Isu soko balega cahayo batimbang, dihembuskan
dengan keras. Ditambah lagi isu angku mudo tiang pendek otomatis jadi tiang panjang kalau Tuanku
Bosa wafat.
Dalam pertemuan persiapan menunggu jenazah Tuanku Bosa XIII di kampung padang
panjang minggu malam tgl 4 Maret, terjadi perdebatan sengit. Dengan dua isu diatas dua mamak tuo
mendesak agar Zulfikar S.Ag angku mudo,tiang pendek diangkat sebagai Tuanku Bosa. Mamak tuo
induak ilia dan ninik mamak yang hadir tidak menyetujui. Akhirnya disepakati jabatan pucuak adaik/
ketua LAN sementara dipangku oleh Sandaran Rajo. Atas pertanyaan dari induak nan barompek,
Tuankusorualam dalam perjalanan membawa jenazah menyampaikan via sms bahwa ada pesan dan
wasiat dari alm Tuanku Bosa XIII. Setelah tiba dirumah duka disampaikan titah dan wasiat kepada
Irham Sandaran rajo. Untuk menghindari kejadian yg tidak diingini, disepakati pesan dan wasiat
tidak akan diumumkan dalam rangkaian pemakaman jenazah.. Pesan dan wasiat secara resmi
disampaikan kepada induak nan barompek oleh Yeyen anak almarhum dan Yunisman kemenakan
beliau didampingi Tuanku Soru Alam pada hari senin malam di rumah Bandaro.

Setelah mendengar titah dan wasiat tersebut, induak nan barompek sangat senang dan akan
menjalankan tugas mananai soko dan segera menyelenggarakan penobatan, malewakan. Namun
induak nan barompek mintak tolong pada Tuanku Soru Alam yang telah manarimo tugas Tuanku
Bosa XIII ( manarimo kulipah ) untuak mambori tau,mambori codiak angku mudo dan mamak tuo
koto dalam. Dapat dipahami permintaan induak nan barompek, mengingat gerakan 2 mamak tuo
yang ingin memaksakan Zulfikar jadi Tuanku Bosa hari2 sebelumnya.
Pada hari rabu tgl 7 maret 2007 Tuanku sorualam menyampaikan dan menjelaskan soal titah
dan wasiat Tuanku Bosa XIII kepada Zulfikar angkumudo dan Baharuddin mamaktuo induak tongah
dikantor Walinagari Talu. Begitu pula mengenai proses penyerahan tugas atau mangulipahnya
Tuankubosa XIII.
Semula Zulfikar dan Baharuddin tidak dapat menerima titah dan wasiat tersebut. Keduanya
tetap dengan prinsip pergantian Tuanku Bosa harus menurut perjanjian tahun 1968 dan 1975 soko
balega cahayo batimbang, sekarang giliran induak mudiak.
Namun setelah dipapar diuraikan oleh Tuanku Sorualam mengenai adat minang yang
berlaku di Talu selama ini yaitu :
1. Rajo tidak pernah dipilih
2. Rajo menunjuk penggantinya, mangulipah atau berwasiat mati batungkek bodi.
3. Kesepakatan th 1968,1975 dan 1985 yang menyatakan soko balega cahayo batimbang
tidak punya kekuatan hukum baik formal maupun adat. Kesepakatan tersebut tidak dapat
merobah adat yang berlaku turun temurun menurut lareh kotopiliang.
4.

Mamak tuo Koto dalam, bukanlah tapak soko yang berwenang mengganti/memilih
Tuanku Bosa, seperti dikampuang-kampuang lainnya, dimana mamaktuo adalah tapak
soko, berwenang mengganti dan memilih datuak atau penghulu. Itulah beda atau
keistimewaan Koto Dalam dibanding kampuang yang lain.MANGGANTI PANGULU
SAKATO KAUM, MANGGANTI RAJO SAKATO ALAM

5. Tuanku Bosa XIII telah mengakhiri tugas sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya,
beliau telah mangulipah, meninggalkan titah dan wasiat siapa penggantinya. Tidak satu
orangpun anak nagari Talu dapat menyanggah titah dan wasiat Tuanku Bosa tentang
penggantinya.. Begitu menurut adat yang berlaku selama ini. Induak nan barompek harus
melaksanakan tugas menobatkan dan malewakan dibantu oleh semua datuak dan pangulu
serta seluruh anak nagari. Kito dan seluruh anak nagari Talu harus melaksanakan titah
dan wasiat alm Tuanku Bosa XIII. Jika tidak melaksanakan kita melanggar adat dan tidak
menghormati amanat ninik kito, Saya dalam posisi harus melaksanakan wasiat karena
duakali menjabat tangan alm dihadapan saksi-saksi saat menerima amanat beliau. Saya

tidakmungkin mundur, tidak mungkin mengembalikan mandate pada almarhum. Dua
kesalahan yang harus ditanggung apabila tidak melaksanakan yaitu, melanggar adat dan
mengabaikan amanat yang sdh diterima.

Jika kita telaah surat kesepakatan tahun1968 dan 1975, dasar terjadinya musyawarah adalah tidak
adanya posan dan wasiat dari Tuanku Bosa XII (tertulis secara explisit). Dasar fikiran itu benar,
Cuma materi bahasan dan keputusan yang diambil melampaui kewenangan atau hak dari peserta
musyawarah.

Karena itu, 2 kesepakatan tersebut tidak ada yang meng hormati, apalagi

melaksanakan. Anak nagari Talu selain dari yang menyimpan arsip tidak ada yang mengetahui
keputusan atau kesepakatan tersebut. Para penandatangan kesepakatan juga tidak risau putusannya
tidak terlaksana. Tidak ada usaha2 untuk memperjuangkan agar kesepakatan yang dibuat bisa
terwujud. Dalam 2 kesepakatan tersebut 1 orang yang sama dipilih menjadi Tuanku Bosa, dua kali
dalam kurun waktu 7 tahun. Namun sampai tahun 2007 tidak ada anak nagari Talu yang mngetahui
nama Tuanku Bosa tersebut. Jika kesepakatan tersebut sesuai menurut alur adat tentu akan
terlaksana, karena anak nagari Talu masih kuat memegang adat yang diterima turun temurun.
Masalah pergantian Tuanku Bosa selanjutnya, saya setuju terbuka bagi semua cucukamanakan Koto
dalam. Pada tahun 2002 saya sudah mengusulkan pada Tuanku Bosa XIII. Sekarang saya jadi
Tuanku Bosa berwenang membuat keputusan adat, maka saya pertama2 akan mengeluarkan
keputusan adat bahwa yang berhak menjadi Tuanku Bosa adalah cucu kamanakan Tuanku Bosa dari
Koto dalam tanpa menyebut2 induak. Jadi tidak ada perbedaan lagi, semua berhak dan diatur dengan
keputusan adat yang berlaku senagari Talu. Pengganti saya, kemungkinan besar kem Zulfikar
menjadi Tuanku Bosa, dapat menggunakan seluruh perangkat kebesaran adat yang ada.. Saya berani
menjanjikan ini karena sudah mendapat persetujuan dari sidang lengkap cucukamanakan induak ilia
tadi malam. Perlu saya tegaskan bahwa tidak mudah mendapat persetujuan tersebut, termasuk dengan
ancaman akan melepaskan jabatan yang sudah diterima, barulah sidang dapat menyetujui.
Setelah lebih kurang 2 jam berunding keduanya menyatakan dapat menerima titah dan wasiat,
mengangkat Tuanku Sorualam menjadi Tuanku Bosa XIV. Keduanya mengusulkan agar segera
dilakukan pengukuhan, sebaiknya sebelum tamu dari Malaysia datang. Keduanya minta agar
kesepakatan siang ini dijelaskan langsung kepada Edisyahrinal mamaktuo yang tidak hadir.
Disepakati tempat pertemuan dirumah Refelianti di Lubuak godang, selepas maghrib.
Baharuddin hari itu juga melapor pada Sandaran Rajo menyatakan bahwa kami lah sapokaik
maangkek mamanda Tuanku Soru Alam jadi Tuanku Bosa. Sedangkan. Zulfikar S.Ag melaporkan
hal yang sama esok harinya kamis pada Sandaran Rajo.

Induak nan barompek sangat senang mendapat laporan dari Baharuddin dan Zulfikar bahwa semua
sdh sepakat, berarti pekerjaan sudah dapat dimulai. Kekhawatiran yang meliputi fikiran induak nan
barompek sirna.

Direncanakan akan mengumumkan secara resmi hari selasa tgl 12 maret

2007, saat menerima dunsanak dari malaysia di rumah gadang Koto dalam.
Kenyataannya

Zulfikar angku mudo, dan duo mamak tuo ingkar janji, tidak menghadiri acara

makan malam bersama yang sudah direncanakannya tanpa berita sama sekali, begitu pula
Edisyahrinal.
Ternyata keduanya berubah fikiran, kembali kesikap semula, sekarang giliran induaknya,
induak mudiak, dia tiang pendek harus menggantikan Tuanku Bosa. Rencana induak nan barompek
mengumumkan tgl 12 maret 2007 tertunda karena ingin bersama2 menobatkan dan malewakan
dengan seluruh masyarakat. Dalam proses pembentukan panitia penobatan, induak nan barompek
berusaha mengajak semua unsur dalam nagari.
Pada hari minggu tanggal

19 mei 2007 diadakan pertemuan 3 orang mamaktuo Kotodalam

difasilitasi oleh induak nan barompek,anak nan baduo dan kemanakan nan baduo. Disaksikan oleh 8
orang datuak dan pangulu 3 mamaktuo Kotodalam sepakat melaksanakan acara penobatan Tuanku
sorualam sebagai Tuanku Bosa.
Tiga mamaktuo bersama beberapa niniakmamak Kotodalam lainnya menyampaikan
kesepakatan tersebut kepada angkumudo Zulfikar dirumahnya. Zulfikar menerima baik kesepakatan
tersebut. Semua yang hadir bersalam2an saling memaafkan dan menyepakati acara baduduak urang
hari kamis tgl 23 mei 2007 di Kotodalam.
Keesokan harinya sewaktu mamaktuo ilia datang mau menyampaikan persiapan pertemuan baduduak
urang, Zulfikar secara kasar menyatakan kesepakatan kemaren untuk kemaren sekarang tidak. Malah
istrinya mengusir mamaktuo ilia keluar dari rumahnya. Cucu kamanakan induak ilia hampir saja
menyerang rumah Zulfikar atas peristiwa tersebut. Untunglah mamaktuo masih dapat menentramkan
cucukamanakannya sehingga peristiwa tersebut tidak terjadi.
Induak nan barompek anak nan baduo dan kamanakan nan baduo sangat kecewa dengan sikap
Zulfikar yang menghalangi kesepakatan yang dicapai dengan susah payah.

Zulfikar cs mengedarkan surat – surat kepada pihak – pihak dalam dan diluar adat mengenai
hak dia yang memangku Tuanku Bosa dengan melampirkan antara lain : ranji, surat kesepakatan
tahun 1968, 1975, dan 1985. Surat – surat tersebut disampaikan kesemua pihak kalangan
pemerintahan, DPRD, aparat keamanan dan pengadilan.
Enam belas penghulu andiko, pangulu ripai ditambah induak nan barompek sangat kecewa dan
sangat terhina dengan perbuatan, sikap, ucapan dan tulisan – tulisan tiga orang

tersebut.

Beberapa hari menjelang pembentukan panitia, Tuanku sorualam mengadakan pertemuan dengan
niniak mamak Kotodalam.

Pertemuan dihadiri oleh lebihkurang 20 niniak mamak.termasuk 3

mamak tuo dan Zulfikar. Tuanku sorualam mengajak semua cucukamanakan ikut dalam kepanitiaan
yang akan dibentuk. Namun dengan kukuh Zulfikar mengajak duo induak memilih sendiri, Tuanku
Bosa. Pertemuan diakhiri dengan bersalaman tanpa kesepakatan. Tuanku sorualam menyarankan
agar tidak menghalangi panitia yang segera dibentuk. Ternyata Zulfikar cs berusaha menghalangi
acara pembentukan panitia, sehingga terjadi bentrokan dengan personal induak nan barompek.
Namun pembentukan panitia oleh induak nan barompek dan niniak mamak senagari Talu terlaksana
sesuai dengan jadwal. Upacara penobatan dan malewakan ditetapkan tanggal 15 July 2007, yang atas
permintaan bupati ditunda menjadi tanggal 22 july 2007.
Akhirnya tindakan mereka terfokus pada upaya menggagalkan penyelenggaraan upacara
penobatan. Melalui intimidasi, fitnah, selebaran, upaya – upaya mereka tidak berhasil menggagalkan
upacara, termasuk upaya mereka menjegal izin upacara dari kepolisian tidak berhasil. Pada hari H
tanggal 22 juli 2007 mereka memasang spanduk yang melukai hati seluruh hati ninik mamak nagari
Talu. Disamping itu membagikan selebaran yang menghina, memfitnah Tuanku Bosa, namun
diabaikan saja oleh masyarakat.
Kenyataannya upacara penobatan dan malewakan Tuanku Bosa XIV berjalan lancar dihadiri
tidak kurang 5000 anak nagari, lebih separuh penduduk Talu. Dunsanak nan tigo hadir dua orang
yaitu Tuanku Rajo Sontang dan Rajo Bosa. Niniak mamak Sinuruik hadir semua begitu pula niniak
mamak dari kanagarian Kajai..

B. STRUKTUR ADAT
Sesuai dengan sistim adat Dt Ketumanggungan, Talu barajo yaitu Tuanku Bosa. Adat
bajanjang naik batanggo turun. Semua ciri sistim Dt Ketumanggungan terdapat di nagari Talu yaitu :
1. Barajo, Tuanku Bosa, Otokrasi
2. Suku Koto piliang yaitu: Jambak, Malayu, Mandailiang, Maih, Piliang, Tanjung dan Sikumbang.
3. Jumlah datuk/ penghulu genap- 16 + 4 +4
4. Proses Suksesi
- Turun temurun dari ninik kamamak, dari mamak ka kamanakan di kampung Kotodalam Talu,
suku Jambak.
- Rueh tumbuh dibuku, tuneh tumbuah dimato dibatang nan sabatang.
5. Rumah gadang Baanjuang, pintu ditengah- tengah panjang rumah gadang
6. Simbol - Kelapa, Pucuak bulek tungga.

Berdasarkan pembentukan kampuang2,dinagari Talu terdapat 25 kampuang , yaitu 1 kampuang asa
Kotodalam dan 24 kampuang yng dipimpin datuk dan pangulu. Meskipun sekarang terdapat kampung
selain yang 25, namun secara adat tetap 25 kampung tersebut yang digunakan sebagai wilayah adat.
Kampung2 yang baru, menjadi bagian dari kampung2 yang sudah ada sejak dulunya.
Datuk dan pangulu adalah mamak soko, pangulu pucuak dikampung , bertugas dan bertanggung jawab
atas masalah2 dikampung masing2. Masalah2 pelik yang tidak dapat diselesaikan datuk/pangulu atau
masalah antar kampung diteruskan ke Tuanku Bosa melalui induak nan barompek.
Dalam nenjalankan tugasnya Tuanku Bosa dibantu oleh Induak nan barompek, pangulu ripai, pembantu
bidang syarak dan penasehat.
Induak nan barompek pembantu dalam pemerintahan adat khusus untuk 24 kampuang yang dipimpin
datuk dan pangulu.
Pangulu ripai atau pangulu soko godang untuk melaksanakan upacara2 dikampuang Koto dalam.
Pembantu dibidang syarak adalah Imam Bosa, Kotik Bosa dan Tuo malin.
Penasehat Tuanku Bosa adalah Tuanku putiah kapalo, bundo kanduang dan Tuanku Kadhi.
Untuk mengurus kampuang asa Koto dalam Tuanku Bosa mengangkat Angku mudo sebagai tiang pendek
melaksanakan kebijaksanaan Tuanku Bosa.

24 kampung dipimpin oleh mamak soko, kapalo suku, disebut juga sebagai pangulu pucuak yang diberi
gelar oleh Tuanku Bosa sebagai datuk atau pangulu yang dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi dan
status antara lain:
1. Induak nan barompek.
2. Pangulu soko godang
3. Andiko nan onam boleh
1. INDUAK NAN BAROMPEK.
Adalah 4 orang pangulu dari 4 kampung yang membantu Tuanku Bosa memimpin nagari Talu.
Sesuai fungsi dan tugasnya mereka dibari gelar sbb:
Sandaran Rajo pangulu kampung Sialang Kociak suku jambak
Majo Sadeo pangulu kampung Jopang suku mandailing
Majo Endah pangulu kampung Padang Panjang suku Mandailing
Bandaro pangulu kampung sialang gadang, suku Jambak
Tuanku Bosa melengkapi masing- masing pangulu induak nan barompek dengan:
Badeta sabalik, bakarih sabilah,Ayam godang sikua sorang, Sako, Aua Lambaian ka Koto dalam, parik
malingka ka soko godang Koto dalam.

Tugas masing- masing induak nan barompek membantu Tuanku Bosa menjalankan tugas
pemerintahan adat dibidang masing- masing., juga sebagai hakim nagari.
Sandaran Rajo:Tuanku Adat tempat Tuanku Bosa meminta pandangan dan saran dalam
masalah pemerintahan dan adat.
Majo Sadeo :

Dubalang adat Pambuka kunci biliak dalam, tempat menyimpan pusako dan pakaian
kebesaran Tuanku Bosa. Bertugas menyiapkan kelengkapan upacara bagi Tuanku Bosa
dan manjaga harta kekayaan nagari

Majo Endah:

Memberi pendapat dan saran mengenai patut dan jangga, terutama mengenai penataan
tempat upacara adat , pakaian Tuanku Bosa dll, baik tata letak, keindahan dll.

Bandaro

:

Monti adat sebagai kapalo sombah, bertugas menyampaikan, mengumumkan titah,
berita dari Tuanku Bosa kepada anak nagari. Begitu sebaliknya menyampaikan sombah
anak nagari kepada Tuanku Bosa.

Induak nan barompek membantu Tuanku Bosa dalam 24 kampung Datuak/ pangulu tidak termasuk Koto
Dalam.
2. PANGULU SOKO GODANG.
Disebut

sebagai

pengulu

ampek

dilua,

mempunyai

tugas

antara

lain

adalah

menyelenggarakan upacara- upacara adat di Koto Dalam dibawah koordinasi angku mudo, tiang pendek.

Masing- masing pangulu bertugas:
•

Pengulu Godang dari kampung Durian daun, suku Malayu manjopuik nan jauh
maimbau nan dokek dengan Carano salongkoknyo.

•

Pangulu Kayo, dari kapung Rantau Pauh suku jambak menyiapkan
perlengkapan upacara, balairung, pentas , keperluan dapur dsb.

•

Pangulu Pasa dari kampung Pasa Teleng suku Sikumbang, disamping manjopuik
atau mengundang juga mencari nan indo.

•

Malintang Rajo, dari kampung Rumbai suku Mandailing, Mengawal rajo dalam
prosesi adat. Malintang rajo berjalan didepan rajo dengan jangguik jonggi
pembuka jalan yang akan dilalui Tuanku Bosa.

Sebagai pangulu kelengkapan soko gadang Koto Dalam wewenang yang diberikan adalah :
" Nan bak langan dibarikan, nan bak unuih di Koto Dalam"

Disebut juga dengan pangulu ripai.

3. ANDIKO NAN ANAM BOLEH.
Adalah mamak kepala suku yang memimpin kampung bergelar Datuak, disebut juga andiko nan onam
boleh. Struktur hubungan dengan Tuanku Bosa : Pinto habih, pambari sudah, namun sangkutan indak
sakah, tali indak putuih. Diungkapkan dengan: Kok manjua maanta pitih 5 kupang, kok menyambaliah
maanta dagiang bataduah ka Koto Dalam. Bamamak ka induak nanun ba bapak ka Tuanku Bosa.
Soko dan pusako yang diberikan Tuanku Bosa kepada andiko 16 antara lain adalah :
• Deta nan sabalik
• Baju nan sasorong
• Karih nan sabilah
• Kitab nan sagubuak
• Aua nan sabarih
• Parik nan balingka
• Soko pusako datuak.
Nama dan gelar, kampung dan suku andiko 16 adalah:
1. Kampung Pinang Datuak Sati, suku Mandailing
2. Lubuk Hijau , Datuak Bandaro Sati suku Piliang
3. Kampung Talao mudiak Datuk Bosa suku Jambak
4. Kampung Jambak Datuk Majolelo suku Jambak
5. Kampung Mandailing Datuk Majo Indo suku Mandailing
6. Kampung kandih/ Talao ilir Datuk Jomangkudun suku Jambak
7. Kampung pisang Datuk Maleka ade suku Tanjung
8. Kampung Tanah Sabingkah Datuk Bagindo Sati suku Malayu
9. Kampung Malayu Datuk Kayo suku Malayu
10. Kampung Baru Datuk Ruhun suku Mandailing
11. Kampung Pangka rambai Datuk Sutan suku Tanjung
12. Kampung Paraweh Datuk Limbakan Tuahsuku Melayu
13. Kampung Patomuan Datuk Mandindiang Alam suku Jambak
14. Kampung Solok Datuk Nangkodo Rajo suku Mandailing
15. Kampung Laban Datuk Rangkayo Batuah suku Maih
16. Kampung Pasanggiang Datuk Jomalintang suku Malayu
Andiko atau datuk yang 16 memerintah kampung masing2 secara otonom, lebih leluasa dibanding
pangulu yang 8 orang. Ini tergambar dari apa yang diberikan Tuanku Bosa pada masing2 mereka sebagai
lambang kekuasaan dan kewenangan.

Datuak sati dan Datuak Bandaro sati disebut dengan anak sakontan , sedangkan Datuk Bosa dan Datuk
Majolelo disebut dengan kamanakan sakontan. Keistimewaan anak dan kamanakan sakontan ini adalah
dalam upacara adat di Koto dalam, mereka dijemput dengan carano oleh Penghulu Godang. Para tamu
undangan lain mengikuti dari belakang, tidak boleh masuk lebih dulu.
Tempat duduk anak dan kemenakan dikanan kiri tuanku Bosa berdekatan dengan induk nan barampek.
STRUKTUR ADAT TUANKU BOSA PUCUAK ADAIK NAGARI TALU
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Terlihat Koto Dalam langsung dibawah Tuanku bosa tanpa melibatkan Induak nan Barompok seperti
pada 24 kampung lain. Tuanku Bosa sehari2 dibantu oleh tiang pendek begelar ANGKUMUDO..
Namun angku mudo tidak diberi kewenangan datuak atau pangulu, tidak diberi kelengkapan khusus,
tidak pakai saluak. Urang tuo putiah kapalo adalah niniak mamak yang sudah berumur, bijaksana,
arif dan mampu memberi saran pada Tuanku Bosa. Jumlahnya dapat lebih dari 1 orang tergantung
keadaan.
Puti adalah limpapeh rumah nan gadang yang bertugas mamociak kunci biliak dalam menyimpan
perangkat kebesaran Tuanku Bosa.
Mulai zaman kemerdekaan sejalan dengan pengorganisasian adat dipopulerkan Bundo Kanduang.
Maka sekarang Bundo Kanduang yang dicantumkan dalam struktur organisasi adat nagari Talu, sebagai
penasehat Tuanku Bosa.
BUNDO KANDUANG sekarang memiliki organisasi tersendiri seperti LKAAM, mulai tingkat nagari sampai
tingkat propinsi.
LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU, adalah organisasi adat yang dibentuk
pemerintah Sumatera Barat untuk membantu pemerintah membina adat yang dilaksanakan oleh masing2 nagari.
Ditingkat nagari tidak ada LKAAM, yang ada adalah Lembaga Adat Nagari atau Kerapatan Adat Nagari sebagai
pelaksana adat yang diterima turun temurun. Ditingkat kecamatan LKAAM merupakan wadah koordinasi dari
LAN atau KAN sekecamatan. Begitu seterusnya ditingkat Kabupaten dan Propinsi.
Tuanku Kadhi, adalah alim ulama yang mumpuni, dapat memberi saran- saran dalam bidang syarak kepada
Tuanku bosa. Juga mempunyai tugas menikahkan pengantin. Sekarang Tuanku Kadhi secara formal
ditunjuk sebagi pembantu pejabat pencatat nikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Imam Bosa,
Kotik Bosa dan Tuo Malin pembantu Tuanku Bosa dibidang syarak seharihari tugasnya adalah
menjadi imam dan khatib di musajik godang dan acara2 agama lainnya.
Nama2 penasehat dan pembantu Tuanku Bosa XIV adalah:

Tuanku Putiah Kapalo : 1. Ir H Ischaidir Tuanku Puncak majolelo.
2. Amiruddin Tuanku panjang
3. Kisman Tuanku Putiah Kapalo.

Bundo kanduang

: 1. Hj. Nurmal
: 2. Roswita.

Tuanku Kadhi

: Baharuddin Tuanku kari

Imam Bosa

: Usman

Kotik Bosa

: Syahrudin.

Tuo malin

: Anasrul

Angku mudo

:

Zulfan Tuanku Budiman

Puti di Koto dalam

:

Fakhrida Revelianti.

Puti di Toluak Ombun

:

Tirta Winarti.

4. PEMERINTAH ADAT DALAM KAMPUNG.
Tingkatan mamak dalam kampung
1. Mamak rumah, setiap laki- laki dewasa dalam satu keluarga
2. Mamak sanak andaik, saudara laki- laki dari Ibunda
3. Mamak Tuo yang dituokan dalam kaum sebagai tapak soko
4. Mamak Kapalo warih, Otomatis yang tertua yang mengatur pusako
5. Imam dan Kotik disebut juga Parmato putiah berfungsi dibidang syarak( mamak soko)
6. Kotik Pembantu Imamdan penghubung dengan anak kampung dibidang syarak
7. Pagawai, disebut permato hitam berfungsi dibidang adat
8. Putiah Kapalo, penasehat mantan datuak / panghulu
Mamak-mamak tersebut diatas, dipimpin oleh datuak/pangulu sebagai kepala suku. Tugas dan
wewenang Datuk/pangulu
1. Sebagai kepala suku
2. Hakim adat
3. Permato diateh Omeh
4. Bajalan salangkah sampai, bakato sapatah sodang
5. Dianjuang tinggi dilambuak godang
6. Baringin godang ditangah padang
7. Mamaliharo soko jo pusako
8. Katonyo kato manyalasai
Penyelenggara pemerintah adat dikampung adalah mamak soko yaitu:
* Datuk/pangulu kapalo suku dibantu oleh Gadiang balalai yaitu.
1. Imam disebut Permato putiah, mengurus soal agama sebagai panutan disebut Comin putiah,
katonyo kato hakikat.
2. Kotik- Pembantu dan penghubung datuk dan Imam dengan anak kampung. Jadi Khatib di
masjid Kampung.
3. Pegawai- Pembantu datuk dibidang adat disebut permato hitam, diagiah nan bak longan katonya
kato penghubung.

Disamping itu mamak tuo adalah niniak mamak yang dituokan dalam kaum berstatus dan bertugas
sebagai :
•

Tapak Soko, mengangkat dan memberhentikan Parmato diateh omeh sesuai dengan adat yang
telah ditentukan.

•

Menyelesaikan masaalah kaum masing- masing sebelum sampai ke datuk

Jumlah mamak tuo tidak sama dalam semua kampung, saat ini terdapat 1 s/d 5 mamak tuo dengan
rincian sebagai berikut :
Kampung dengan 1 mamak tuo.
• Durian daun

* Rantau pauh

* Sialang godang

• Pasa teleng

* Lubuk Hijau

* Sialang Kociak

• Pangka rambai

* Patomuan

Kampung dengan 2 mamak tuo: Padang panjang.
Kampung dengan 3 mamak tuo
• Kampung Jambak ( dulu 4)

* Kampung pisang

• Kampung Melayu ( dulu 4)

* Kampung paraweh

• Kampung Solok

* Kampung Tanah sabingkah

• Kampung Pasanggiang

* Kampung Loban

• Kampung Rumbai

* Kampung Jopang

Kampung dengan 4 mamak tuo
 Kampung Pinang

* Kampung Talao mudiak

 Kampung Kandih/ Talao ilir

* Kampung Mandailing

Kampung dengan 5 mamak tuo
 Kampung Baru ( dulu 4 )
Dalam adat sifat dari ucapan atau kata- kata pejabat secara berurut disebut :
1. Kato rajo kato malimpah
2. Kato pangulu kato manyalasai
3. Kato pegawai kato pahubuang
4. Kato Imam kato hakikat
5. Kato dubalang kato mandareh.
C. PERGANTIAN PUCUK ADAT.
Sesuai dengan lareh Koto Piliang Datuk Katumanggungan, Tuanku Bosa sebagai pucuk adat adalah Rajo.
Rajo tidak dipilih, menjabat sepanjang umur dan menentukan atau menunjuk siapa yang akan
menggantikannya. Mengenai siapa penggantinya pepatah adat mengatakan :

•

Rueh tumbuah dibuku, Tunas tumbuh dimato, dibatang nan sabatang

•

Pucuak bulek, tungga manjulang

•

Dari niniak turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan.

Terdapat beberapa cara pelaksanaan pergantian pucuak adaik :
•

Mati batungkek bodi, Tuanku Bosa berwasiat siapa pengganti beliau nanti setelah wafat. Biasanya
wasiat diumumkan dirumah, didepan jenazah, sebelum jenazah diberangkatkan ke perkuburan.
Calon pengganti sesuai dengan wasiat akan ditanai dan dinobatkan oleh nagari.

•

Mangulipah.
Disebabkan oleh berbagai alasan sakit, uzur karena tua Tuanku Bosa mangulipah pada salah

seorang adik, kemenakan atau cucunya. Alasan Tuanku bosa mangulipah secara adat disebut, kok
bukik indak tadaki, kok lurah indak taturuni, kok ponek nak baranti , maka beliau menyerahkan
tugas dan jabatannya. Yang ditunjuk diberikan tugas dan wewenang penuh menjalankan tugas
Tuanku Bosa, namun statusnya sebagai pelaksana tugas karena Tuanku Bosa masih hidup.
Setelah Tuanku Bosa wafat pelaksana tugas otomatis pelaksana tugas dinobatkan sebagai Tuanku
bosa berikutnya.
•

Musyawarah cucu kamanakan apabila Tuanku Bosa tidak meninggalkan wasiat siapa penggantinya.
Atau sako sudah lamo talipek, mambangkik batang tarandam.

Berbeda dengan proses pengangkatan datuak ditingkat kampuang, mamak tuo di Koto Dalam tidak
mempunyai kewenangan mengganti atau memilih pengganti Tuanku Bosa. Tugas mamak tuo adalah
membantu menyelenggarakan upacara penobatan dan malewakan sebagai bagian dari tugas nagari.
Pepatah mengatakan Jadi pangulu sakato kaum, jadi rajo sakato alam.
Membaca sejarah pergantian Tuanku Bosa dapat disimpulkan
1. Mati batungkek Bodi terjadi pada pengangkatan Tuanku Bosa II, III, IV, V, VI, VII, VIII,X,XI.
2. Mangulipah, hiduik bakarilahan pada pengangkatan:
- Tuanku Bosa IX dari Tuanku Bosa VIII
- Tuanku Bosa XIV oleh Tuanku Bosa XIII
3. Musyawarah cucu kemenakan pada pengangkatan Tuanku bosa XIII

TATA CARA PENOBATAN/ MALEWAKAN.
1. PERSIAPAN.
Alek gadang malewakan pucuak adat adalah alek nagari, secara adat masing- masing datuk
dan penghulu sudah punya tugas masing- masing. Meskipun demikian tetap dibentuk panitia dengan
menambah tenaga pelaksana. Gotong royong merupakan kegiatan- kegiatan yang menggambarkan
partisipasi seluruh anak nagari melaksanakan alek.

a. Maanta.
Anak nagari Talu dipimpin datuak/ pangulu masing- masing kampung manta keperluan baralek
gadang di Koto Dalam. Hantaran adalah beras, kelapa, bumbu, sayur- sayuran, ayam dan
kambing. Hantaran masing- masing kampung berbeda sesuai dengan kemampuan masingmasing. Hantaran diarak mulai dari kampung masing- masing menuju Koto Dalam dimeriahkan
oleh canang, bansi, pupuik, biola dan gendang. Rombongan ada yang berjalan kaki ada yang
menggunakan mobil berkonvoi. Semua hantaran diterima mamak tuo

Koto Dalam beserta

panitia dalam upacara adat.
b. Manompi bareh.
Ibu- ibu mewakili hampir seluruh kampung berkumpul di Koto Dalam untuk membersihkan
beras dengan manompi beramai- ramai.
c. Bagimba.
Bagimba adalah acara- acara gembira berupa perlombaan- perlombaan dan kesenian selama 1
minggu untuk memeriahkan upacara pada hari H. Perlombaan2 yang diadakan antara lain: tarik
tambang, layang- layang, pacu goni dll. Sering juga perlombaan kesenian rabab, ronggeng,
randai, dll. Biasanya yang paling meriah adalah lomba panjat batang pinang, setiap hari 1 ( satu)
batang pinang, sehingga dibutuhkan 7 bt untuk acara bagimba satu minggu. Karena kegiatan
merupakan manifestasi adat, maka group2 perlombaan ditentukan mewakili suku. Dengan
demikian kampung yang satu suku berada dalam satu group.. Kesenian terdiri dari ronggeng,
rabab, saluang, bansi dan gambus setiap malam bergantian. Dapat juga pemutaran film untuk
penyuluhan dan hiburan masyarakat.Selama bagimba dan kegiatan menjelang hari H panitia dan
tamu- tamu dijamu makan, disebut alek randam.
d. Manjopuik.
1). Manjopuik dunsanak nan tigo. Daulat parit Batu, Tuanku Rajo Sontang, dan Rajo Bosa
beserta dengan Yang Dipertuan dari Kinali.
2). Manjopuik Puti Sari Bulan, Puti Koto Dalam yang berdomisili di Toluak Ambun.
3). Manjopuik Andiko nan onam boleh beserta Bundo Kanduang.
e. Ziarah kemakam Tuanku Bosa.
1). Tuanku Bosa I di Pangka Sapek
2). Tuanku Bosa II,IV,V,VI,VII di Kuburan Godang gunung tak jadi..
3). Tuanku Bosa VIII,,IX,X, dikuburan aie tobik di bukik mangkudu.
4). Tuanku Bosa XI,XII dan XIII di kuburan Godang Kapunduang.

2. PROSESI PENOBATAN DAN MALEWAKAN.
Sebelum acara dimulai seluruh tamu dan undangan yang berdatangan, duduk menunggu di
pangkal jembatan di Kampung Jopang. Disediakan kursi untuk menampung para datuk,pangulu,
pejabat dan tamu2 penting dari luar daerah.
a. Diawali dentuman bodia sitengga, tabuah larangan yang ditinggkah tabuah kampuang2,pangulu
godang, mamak tuo dan beberapa bundo kanduang dengan sirieh jocarano manjopuik,
mamboritau anak nan baduo bahwa acara lah dapaek dimulai.

Tamu2 lah buliah memasuki

tempat upacara melalui jembatan “ titian rajo “ dan lapangan medan nan bapaneh. .Dt.Bandaro
Sati dan Dt.Sati mengajak seluruh tamu memasuki tempat upacara melalui titian rajo dan medan
nan bapaneh menuju balairung tempat upacara malewakan. Khusus andiko nan anam boleh
langsung memasuki rumah gadang untuk mengikuti upacara penobatan..Tamu2 lainnya
mengikuti upacara penobatan melalui layar monitor cctv yang disediakan di balairung. Dalam
arak2an menuju tempat upacara terlihat 3 payung kuning yang memayungi pucuak adat dan
tamu kehormatan.
b. Upacara Penobatan.
Dimulai dengan pasombahan dari mamak tuo Koto Dalam kepada Bandaro bahwa persiapan
telah selesai, acara penobatan dapat dimulai. Bandaro mengawali pasombahan kepada Tuanku
Bosa dan seluruh hadirin, menjelaskan tentang upacara penobatan yang akan dilaksanakan,
menurut adat yang dipakai selama ini dan yang sudah dilaksanakan panitia. Setelah itu Bandaro
mempersilahkan Majo sadeo menyiapkan pakaian kebesaran dan mempersilahkan Tuanku Bosa
berdiri mengambil tempat.
Upacara penobatan terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu :
1. Pemakaian baju kebesaran dan salempang oleh Majo Sadeo
2. Pemakaian keris oleh Majo Endah
3. Pemakaian saluak oleh Sandaran Rajo dan
4. Sambah dari andiko, pangulu dan anak nagari dipimpin oleh Bandarao kepada Tuanku Bosa.
Acara diakhiri dengan balasan sombah dari Tuanku Bosa. Setelah itu andiko anam boleh dan
pangulu keluar menuju balairung untuk bersama seluruh hadirin menunggu rombongan
Tuanku Bosa.
c. Upacara Malewakan.
Tuanku Bosa bersama Bundo Kanduang , Puti Sari Bulan dan Mamak tuo menuju balairung
tempat upacara malewakan dengan prosesi didahului oleh jangguik jonggi, Malintang Rajo
panabuh canang , disonsong silek galombang. Setelah Tuanku Bosa dan rombongan duduk di
pelaminan di dampingi seluruh andiko dan pangulu, acara malewakan di mulai. Acara dimulai

dengan laporan panitia, pembacaan ayat suci Al-Quran dan pasambahan oleh Sandaran Rajo.
Atas nama induak nan barompek Sandaran rajo memaparkan secara rinci mengenai proses
pengangkatan Tuanku Bosa menurut adat dan yang telah dilaksanakan sampai saat ini. Setelah itu
mempersilahkan Tuanku bosa mambacokan pidato Adaik. Tuanku Bosa membacakan pidato
adat yang berisi ikrar untuk memuliakan adat, akhlak dan budi pekerti serta rencana untuk
memaslahatkan anak nagari. Pidato adat Tuanku Bosa merupakan acara puncak dari upacara
malewakan. Pembacaan do’a menutup seluruh rangkaian upacara yang dilanjutkan dengan
makan beradat khusus bagi tamu di Balairung. Musik gambus menyemarakan acara penutupan
penobatan dan malewakan ini. Sore hari dilaksanakan pawai keliling nagari Talu agar seluruh
anak nagari Talu merasakan hari kemeriahan hari penobatan dan melihat langsung Tuanku Bosa
beserta seluruh datuk dan pangulu salingka nagari Talu.

PAKAIAN KEBESARAN TUANKU BOSA
1. Mahkota

: Saluak omeh, mahkota yang dilapisi dengan mas 18 karat dengan ukiranukiran. Dipakai pada upacara-upacara kebesaran.

2. Keris

: a. Korih omeh: keris yang dilapisi dengan mas 18 karat berukir,
dipakai pada upacara-upacara kebesaran.
b. Korih perak, dilapisi perak dengan hulu dari gading. Dipakai
untuk senjata saat kunjungan atau bepergian.

3. Pakaian:

: • Baju jas hitam atau biru dengan sulaman benang emas atau perak di
leher, bahu dan pergelangan.
• Baju jas tertutup dengan leher/krag tinggi warna hitam atau biru
dengan sulaman benang emas di bahu, depan dan pergelangan.
• Polet dengan untaian benang emas di bahu. Populer disebut pisang
sasikek.
• Rompi hitam atau biru dengan sulaman benang emas atau perak
serasi dengan baju.
• Pantalon warna hitam atau biru dengan sulaman benang emas atau
perak di sisi luar dalam bentuk strip dan di pergelangan.

4. Serong

: Kain songket atau sarung yang dipasang serong di pinggang di bawah
jas

5. Selempang
6. Pedang.
7. Tongkat.

: Dari kain sutera atau satin yang berukiran logo dengan benang emas.

D. PERGANTIAN DATUAK/ PANGULU.
Datuak/ pangulu adalah pangulu pucuak dalam kampuang, sebagai kapalo suku membawahi 6 niniak
mamak dalam kampung. Dalam menjalankan fungsinya datuak/pangulu dibantu gadiang balalai, mamak
tuo, niniak mamak lainnya. Yang mempunyai peran dalam pergantian datuak/pangulu adalah mamak tuo,
mamak yang dituokan dalam kaum. Mamak tuo disebut tapak SOKO yang berwenang mengganti dan
memilih datuak/ pangulu.
Tata cara pengangkatan datuak/ pangulu baru, pada umumnya menganut system Soko balega
cahayo batimbang. Berbeda antara satu kampung dengan kampung lain tergantung jumlah Kaum dan
atau jumlah mamak tuo.
Datuak/ pangulu diganti apabila yang lama :
1. Wafat
Sakit- sakitan, tuo, tak sanggup lagi, bakarilahan, mangulipah , menyerahkan soko ka mamak
tuo, Jika pangulu wafat, atau mangulipah maka mamak tuo akan bermusyawarah mencari
pengganti.
2. Maruntuah buah di tandan.
Baruntuah dari tandan artinya datuak/ pangulu diturunkan oleh cucu kemenakan dan diganti
karena berbuat kesalahan
3. keadaan yang menyebabkan datuak/pangulu dapat diganti adalah:
1) Hilang, raib
2) Disapo indak babunyi, diimbau indak manyauik
3) Tidak waras
4) Sumbang salah yang terdiri 4 kejadian yaitu :
a. Tapanjek di langsek masak
b. Mandi dipincuran gadiang
c. Tapasuntiang bungo kombang
d. Takuruang dibiliak dalam
Sebab diangkatnya datuak/pangulu baru:
1. Datuak/pangulu wafat
2. Datuak/pangulu uzur, mangulipah ka mamak tuo
3. Mambangkik batang tarandam, datuak/pangulu wafat, belum ada calon yang memenuhi syarat.
Setelah beberapa waktu dapat calon yang memenuhi syarat diangkat.
4. Mangambang nan talipek. Calon sudah ada, disepakati tapi belum dapat diangkat atau
dinobatkan karena alasan ekonomi dll. Pada saat sudah mampu baru diangkat dan dilewakan
atau diasami.

Pakaian datuak/pangulu.
1. Deta
2. Baju hitam
3. Sarawa aceh
4. Cawek
5. Karih
6. Kaib
7. Tungkek
8. Sandal
Saat ini disalingka nagari talu pakaian datuak/pangulu:
I . Saluak
2. Baju jas hitam
3. Pantalow hitam
4. Sisampiang
5. Korih
6. Sandal /sepatu

`
.

.

PROSEDUR MENGANGKAT DATUAK/PANGULU BARU :
1) Mamak tuo mengadakan pertemuan dengan seluruh niniak mamak ibubapo dan pemuda.
2) Dikaji giliran kaum mamak tuo yang mana
3) Diminta kaum mamak tuo dimaksud mengusulkan calon
4) Diminta kesepakatan musyawarah
5) Jika disetujui, resmilah diangkat, direncanakan waktu malewakan
6) Jika tidak disetujui diminta calon lain dst
7) Jika kaum mamak tuo yang dapat giliran tidak punya calon yang memenuhi syarat,
dicari kesepakatan kepada kaum yang mana diserahkan
8) Di asami, upacara malewakan.Sesuai dengan yang berlaku di masing- masing kampung.

E. ADAT NAN TERADAT YANG MENGATUR TATA HUBUNGAN ANTAR INDIVIDU,
MASYARAKAT DAN PERISTIWA KEHIDUPAN.
Dibawah ini dipaparkan 4 adat secara ringkas, belum diuraikan secara rinci karena belum
dapat dibahas secara dalam dalam rapat LAN. Mudah- mudahan dalam edisi berikutnya
dapat diuraikan dan ditambah topiknya. Secara lengkap baru Adat Perkawinan yg dapat
diuraikan .

1. ADAT PERKAWINAN.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Peristiwa
perkawinan melibatkan dua individu, dua keluarga, kaum, kampung, dan masyarakat luas. Maka
peristiwa perkawinan sepasang anak nagari diatur dalam adat perkawinan dalam nagari Talu. Tidak
persis sama disemua kampung namun perbedaannya tidak begitu kentara.
Ciri khas adat perkawinan Salingka nagari Talu antara lain :
1. Yang melamar adalah pihak laki – laki
2. Materi yang dipakai sebagai Tando hantaran atau mas kawin bukan dari mas atau uang.

Tata cara perkawinan masyarakat adat terdiri dari lima tahap ;
a) Manulangkai
b) Maminang
c) Maanta Tando
d) Acara pernikahan
e) Manyudahi olek.

a) Manulangkai
Manulangkai adalah upaya penjajakan dari pihak laki-laki kepada keluarga gadis yang
dituju. Keluarga laki- laki minta bantuan seorang ibu di luar keluarga untuk menjajagi
keluarga gadis. Ibu-ibu ini disebut Pamintuo. Tujuannya jika dalam proses penjajakan tidak
terdapat kesepakatan, apalagi jika dalam proses terdapat silang pendapat, tidak terjadi apaapa di kedua pihak keluarga karena tidak berhadapan langsung. Masyarakat tidak akan
mengetahui seandainya lamaran ditolak dan sebagainya, tidak ada berkecil hati atau jadi
gunjingan. Dalam proses manulangkai dikenal tiga kato ( perkataan ) yaitu :
•

kato suruak ( sembunyi ) antaro pamintuo dengan wakil keluarga gadis jika gagal
proses berhenti dan kato masih sembunyi, masyarakat tidak tahu.

•

Kato mufakat, yaitu pamintuo telah dapat kesepakatan bahwa keluarga gadis
menerima, proses diteruskan.

•

Kato maanta disebut juga maanta kato, pamintuo menyampaikan bahwa keluarga
pihak laki – laki akan meminang, pada hari yang ditentukan.

b) Maminang
Dalam proses meminang, keluarga laki – laki mengunjungi keluarga gadis

dengan

membawa sirih. Terdapat dua kejadian proses meminang yaitu :
Bakara , setelah menyampaikan sambah mengenai maksud kedatangan meminang gadis di

rumah ini, keluarga gadis setelah berunding formal, menerima pinangan dan disepakati.
Kesepakatan mengenai syarat dan tata cara, disebut Bakara, janji dibuek, padan diukua.
Babuatan, yaitu janji kapan waktu maanta tando dari pihak laki- laki .
c) Maanta tando
Adalah upacara dari pihak laki – laki secara resmi menyerahkan tanda ikatan sebagai realisasi
dari pinangan sudah diterima.
Tando dapat berbentuk cincin suaso, atau cincin perak. Dikenal tiga istilah dalam acara
maanta tando yang melambangkan rencana alek:
•

ayam putiah tabang siang, kociak tau godang pandai.
Tando akan barolek gadang
-

tando bajujuang

-

disiang bak ari, torang bak bulan

-

basuluah matohari, bagalanggang mato urang banyak.

-

Darah malereng, paruik tauntai.

Isi tando yang dijunjuang
-

Siriah balipek salingka talam

-

Pinang baukia ditangah-tangah

-

Tando : cincin
: tampang / bibit tanaman

•

ayam hitam tabang malam
Nan patuik tau diagiah tau, nan patuik pandai diagiah pandai.
Tando akan barolek kociak, paku satangkai
- tando dikopik
Isi tando yang dikopik
- siriah balipek bakopik nipah
- pinang baukia
- tando : cincin
: tampang / bibit tanaman

•

Jonji dibuek Padan diukua

Menetapkan hari pernikahan
d) Acara pernikahan
Puncak dari rentetan acara perkawinan terdiri empat kegiatan :
1) Bapadek dapua, musyawarah kaum dilingkungan mamak dan sanak
maksudnya

andaik yang

* Mendapatkan kesepakatan, persetujuan dan tanggung jawab
* Menyerahkan tugas pelaksanaan dari mamak sanak andaik kapado

Ibu bapo

* Merencanakan manduduakkan mamak soko dalam rumah nan sabuah kapado ibu
bapo.

2) Baduduak urang
Musyawarah lebih luas, termasuk mamak soko hadir.
Inti dari Baduduak urang adalah
•

melaporkan pekerjaan dan hasil kerja yang sudah dilaksanakan ibubapo
(mangombang tando)

•

minta izin ka mamak soko, janji lah dibuek, padan lah diukua

•

Manyolang pakaian adat mamak

•

Pembagian kerja, borek nak sapikua ringan nak sajinjiang.saciok bak ayam
sadonciang bak bosi

3) Akad nikah
3.1. Olek padusi / ibu –ibu
3.2. Manjopuik marapulai
- Ibubapo keluarga anak daro manjopuik ka rumah marapulai
- Manjapuik tando pitanak,manuka janji pamintuo dengan janji ibubapo.
- Janji siang ditopati siang, janji malam ditopati malam.
- Manjopuik akan marapulai:
3.2.1) Akan marapulai
3.2.2) Adat pakaian
3.2.3) Urang banyak.
3.2.4) Bunyi-bunyian
3.2.5) Tando (omeh dianta)
-

Marapulai dibawa kerumah anak daro untuk melaksanakan ijab kabul.

3.3. Ijab Kabul
-

Ibu bapo menyampaikan pada mamak soko bahwa marapulai sudah
tiba.

-

Mamak soko mempersilakan petugas KUA untuk memimpin proses
ijab kabul.

-

Do’a

-

Marapulai pulang ke rumah orang tua

3.4. Jopuik anta
Upacara siang hari saat barolek peresmian dengan mengundang anak nagari.
Hari ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian acara, yang disebut baralek,
dimana semua tamu undangan hadir menyaksikan pengantin memakai pakaian adat
marapulai jo anak daro. Tiga tingkatan besar kecilnya acara yaitu :
biaso dan kociak sesuai dengan kesepakatan saat maanta tando sebelumnya.
e) Manyudahi olek
Terdiri dari acara yaitu ;
•

Batandang, anak daro manjalang karumah mintuo.

•

Manutuik olek
Pertemuan kaum, panitia dan mamak soko dengan acara:
-

Mamulangkan pakaian adaik mamak

-

Tarimo kasih dari mamak kapado Ibu bapo

-

Do’a

2. ADAT MENANTI/ MENYAMBUT KELAHIRAN ANAK.
• Kehamilan ibu * Manjopuik dukun/ bidan
• Bakaba * Badapua kociak
• Turun mandi * Maagiah namo
• Kekah.
3. TURUN KASAWAH
• Waktu

* Gotong royong

• Tali bonda * Basiang
• Manyabik * Mairiak
• Mangarajoan sawah abuan untuk datuak/pangulu
• Mangarajoan sawah kabosaran untuk Tuanku bosa.
4. ADAT SOPAN SANTUN.
Mengatur etika pergaulan umum: Contoh antara lain:
- Bajalan ban nan tuo
- Balayia ba nakhodo
- Raj o datang raj o mananti
- Kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu, pangulu barajo ka
mufakat dst.

godang,

Adat sopan santun mengatur sikap, tingkah laku dalam kegiatan2 :
Makan
Memanggil orang
Duduk
Berbicara
Mandi
Berpakaian.
Secara keseluruhan adat sopan santun ini digambarkan dengan 4 jalan pergaulan:
1. Jalan mendaki : Tata cara seseorang menghadapi orang yang lebih tua atau dituakan ,bakato dibawahbawah , manyauak dihilia- hilia, bajalan dibalakang, kalau nak mendahului minta
izin.
2. Jalan manurun : Tata cara seseorang menghadapi orang yang lebih muda, pepatah mengatakan
jalan manurun ta antak- antak, ingek nan dibawah, kok tasingguang, jago kato
nan ka manganai.
3. Jalan mandata : Tata pergaulan same gadang, saling menghargai
Muluik manih kucindan murah, budi baiak baso katuju, lamak bak santan jo
tangguli, pandai bagaue samo gadang, ingek rundiang ka manganai jago sandiang ka
malukoi.
4. Jalan malereng : Tata pergaulan terhadap orang yang disegani, ipar, besan, mamak rumah dll.
- Perkataan menggunakan kiasan, pantun, mamang, bidal dan atau petatah
petitih.

IV. PENUTUP.
Telah diuraikan mengenai adat Salingka nagari Talu yang diawali dengan cuplikan sejarah dan
adat alam Minangkabau secara garis besar.
Khusus mengenai adat salingka nagari Talu diawali sejarah nagari Talu, struktur adat, pergantian pucuak
adat dan datuak/pangulu. Adat sopan santuan yang banyak dan rinci belum dapat disajikan dalam edisi
ini, satu2nya yang dapat disajikan adalah Adat Perkawinan.
Tim penyusun dan Lembaga Adat Nagari Talu menyadari edisi pertama ini jauh dari sempuma.
Masukan, saran dari semua pihak diharapkan untuk menyempumakan pada edisi selanjutnya.
Dengan terbitnya buku edisi pertama ini upaya memantapkan , melestarikan adat telah diwujudkan.
Mudah- mudahan mendapat ridho dari Allah yang Maha Kuasa, Amin.
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