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BAB I  
Sejarah Singkat Minangkabau 

 

 

erbicara tentang sejarah Minangkabau, maka kita akan 

menemukan sejarah yang begitu banyak versi tentang 

kebudayaan Minangkabau, hal ini disebabkan karna 

beberapa hal seperti: 

 Ada beberapa pendapat menurut para ahli dan menurut Tambo 

tetang Minangkabau. 

 Masyarakat suku Minangkabau pada zaman dahulu tidak 

memiliki budaya untuk menulis, sehingga banyak kisah zaman 

dahulu tentang sejarah Minangkabau diceritakan secara turun-

temurun. Upaya penulisan sejarah Minangkabau dalam bentuk 

Tambo (hikayat abad) yang dimulai setelah Islam masuk pada 

kawasan tersebut. 

 Berbagai tulisan Tambo tentang sejarah Minangkabau 

mengunakan abjad arab sebagai besar dan masih tercampur 

mitos, sehingga kebenaranya masih di pertanyakan menurut 

para ahli. 

 

Tambo adalah karya sastra sejarah yang merekam riwayat, kisah-kisah 

legenda-legenda yang berkaitan semua asal usul negeri dan tradisi 

Minangkabau. Tulisanya berbentuk dalam Melayu,aksara arab yang 

berbebntuk prosa.dalam tradisi masyarakat minangkabau tambo merupakan 

suatu warisan turun-temurun yang disampaikan secara lisan. 

 

Beberapa sejarah masih belum tercatat dengan baik, bukan 

berarti untuk menghalangkan mata dan pemahaman kita untuk 

B 
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mengetahui sejarah Kawasan Minangkabau melalui tulisan-tulisan 

yang mengkaji sedikit di berbagai literature yang ada 

 

1.1 Sejarah Siangkat Minangkabau 

Awal mula sejarah Minangkabau berasal dari Kerajaan 

Adityawarman yang merupakan tokoh penting yang merupakan 

pendiri di kerajaan Minangkabau, ia merupakan seorang raja yang 

tidak ingin disebutkan sebagai raja, yang pernah memerintah di 

Pagaruyuang yang merupakan daerah pusat kerajaan Minangkabau. 

Adityawarman merupakan seorang raja bijaksana yang berjasa 

memberi sumbangsih bagi alam Minangkabau, kemudian ialah 

pertama kali memperkenalkan sistem kekerajaan di Sumatera Barat. 

 
Gambar 1.1 Prasati Bukit Gombak 

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Bukit_Gombak 

 

Prasati diatas terdiri dari 21 barisan tulisan yang menjelaskan tentang kedudukan 

adityawarman serta mengatakan bahwa Adityawarman adalah putra dari 

Adwayadwaja. Pada prasati bertulisakan penagalan 1278 caka yang ditulis oleh 

seorang Acarya (pendeta guru). Tinggi prasasti sekitar 2 meter 

Semenjak kepemimpinan Adityawarman tepatnya pada abad 

1700 masehi Povinsi Sumatera Barat membuka dari dari dunia luar 

khususnya Kerjaan Aceh yang peradabannya yang sangat maju pada 
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saat itu, hubungan dengan Kesultanan Aceh membuat kegiatan 

ekonomi masyarakat mulai berkembang, serta mulainya nilai-nilai 

sosial budaya masyarakat di Sumatera Barat. Agama Islam mulai 

berkembang yang dulunya beragama Hindu/Budha berangsur-ansur 

mulai memeluk Islam serta mendominasi seluruh masyarakat 

Minangkabau. Selain itu sebagaian Kawasan di Sumatera Barat yaitu 

pesisir pantai barat yang masih di bawah Kerajaan Pagaruyuang 

kemudian menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. 

 

1.2 Asal Usul Penamaan Minangkabau 

Kata dari Minangkabau mempunyai makna arti yang tidak 

hanya merujuk pada nama sebuah desa yang terletak di Kecamatan 

Sugayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tetapi juga 

mengarah pada etnis suatu suku, budaya, bahasa secara geografis. 

Minangkabau memiliki Batasan Sumatera Barat, sebagian dari 

Jambi, separuh daratan Riau, sebagian Bengkulu, pantai barat 

Sumatera Utara, barat daya Aceh dan negri Sembilan yang berada di 

negara Malaysia. 

Nama Minangkabau berasal dari kata manang yang berarti 

menang dan kabau berartikan kerbau, jadi dapat di simpulkan 

menang kerbau, hal ini di ketahui berasal dari tulisan di dalam 

Tambo. Kisahnya berawal pada saat Kerajaan Pagaruyuang yang 

dipimpin oleh Raja Adityawarman akan di taklukan oleh pasukan 

Kerajaan Majapahit yang berasal dari Pulau Jawa. Hal ini membuat 

orang petinggi Kerajaan Pagaruyuang berfikir agar tidak terjadinya 

pertumpahan darah akibat peperangan di tanah kerajaanya, 

munculah ide untuk mengantikan peperangan di Kerajaan 

Pagaruyuang dengan adu kerbau, jika Kerajaan Majapahit menang 

mereka boleh mengambil dan diserahkan langsung oleh Raja 

Adityawarman, maka sebaliknya jika Kerajaan Pagaruyuang menang 



Resiliensi Nagari Sianok Anam Suku 
 

4 

maka pasukan Majapahit di minta untuk Kembali lagi ke Pulau Jawa 

dan akhirnya usulan tersebut di sepakati oleh Pasukan Majapahit. 

Dalam persiapan adu kerbau Kerajaan Majapahit memilih 

kerbau yang terbesar betina yang ada di wilayah Kerajaan Majapahit 

sedangkan dari kerajaan pagaruyuang memilih anak kerbau yang 

berusia sekitar 3 bulan yang masih menyusui,akan tetapi tokoh 

cadiakpandai (cerdik dan pandai) memberikan tanduk besi di kepala 

anak kerbau tersebut, ketika dalam perlombaan ingin dimulai dengan 

percaya dirinya memasukan kerbau yang besar sedangkan dari pihak 

Kerajaan Pagaruyuang memasukan kerbau kecil yang sudah diberi 

tanduk khusus. Ketika dalam pertempuran kerbau kecil langsung 

mengejar kerbau besar karna sebelum berlomba kerbau kecil tidak 

diberikan air susu sehingga melihat kerbau besar langsung mencari 

perut kerbau dengan tanduk khusus membuat perut dari kerbau besar 

robek sehingga pergi dari pertempuran tersebut. 

Singkat cerita adu kerbau dimenangi oleh Kerajaan 

pagaruyuang, kemenangan tersebut menginspirasi masyarakat 

memakai nama Minangkabau, berasal dari sejarah ujaran 

“Manangkabau” yang artinya kerbau yang menang. Untuk 

mengenang kemenangan tersebut masyarakat membuat sebuah 

rumah gadang yang atapnya mengikuti bentuk tanduk kerbau. Kisah 

mengenai Minangkabau ini juga terdapat pada hikayat raja-raja pasai 

yang berasan dari Kesultanan Aceh, dalam hikayatnya tertulis bahwa 

akibat dari kemenangan tersebut pariangan menjadi Minangkabau. 

Selain dari Tambo, nama Minangkabau juka di temukan 

menurut para ahli sejarah yaitu: 

 Muhammad Zain berpendapat bahwa asal nama Minangkabau 

berasal dari kata “Binanga Kanyar” yang berarti Muara Kampar 

 NG. Poerbacaraka menyebutkan bahwa nama Minangkabau 

berasal dari Kerajaan Minanga di Sumatra Barat. Hal tersebut 

berdasarkan atas penemuan prasasti Kedukan Bukit (683 M) 
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yang berada di Palembang. Dari prasasti tersebut ada baris 

kalimat Minanga, ia mengatakan nama Minangkabau berasal 

dari kata “Menon Khabu” yang bermakna tanah permai atau 

tanah pangkal 

 Sedangkan menurut Hussein Nainar, Vander Tuuk menganggap 

bahwa kata Minangkabau berasal dari kata “Pinang Khabu” 

yang berarti tanah asal. 

 

1.3 Nenek Moyang 

Asal-usul nenek moyang Minangkabau memiliki beberapa versi 

sebagai berikut: 

A. Menurut Tambo 

Nenek moyang Minangkabau berasal dari keturunan Iskandar 

Zulkarnain, yaitu salah satu dari 2 raja terkenal dalam Islam yang 

terkenal akan ketakwaanya kepada Allah SWT. Dalam Tambo 

terdapat tulisan hikayat Salatus Salatin bahwa masyarakat 

Minangkabau pernah mengutus wakilnya untuk meminta Sang 

Sapurba (sorang keturunan Iskandar Zulkarnain) untuk menjadi 

seorang raja mereka. 

 

B. Keterangan Beberapa Ahli 

Menurut beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa nenek 

moyang Minangkabau berasal dari Bangsa Autronesia yang 

bermukim di daerah Yunan Cina Selatan, mereka pergi ke Nusantara 

dalam dua gelombang: 

1. Gelombang pertama datang pada zaman neolitikum (zaman batu 

baru) sekitar 2000SM. Gelombang ini menurut para ahli adalah 

Bangsa Proto Melayu (Melayu Tua). Dari melayu tua itu 

berkembang menjadi suku Toraja, Batak, Nias, Mentawai, Kubu 

dan lain-lain. 
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2. Gelombang kedua datang pada tahun 500-100SM. Mereka yang 

datang pada gelombang kedua adalah Bangsa Deuteron Melayu 

(Melayu Muda). Dari bangsa melayu tua ini berkembang 

menjadi suku Minangkabau, Jawa, Makasar Bugis dan lain-lain. 

 

1.4 Agama 

Agama masyarakat Minangkabau adalah Islam. Sebelumnya itu 

mereka memeluk agama budha karena pengaruh dari kerajaan 

Sriwijaya. Masuknya Agama Islam Kekawasan Minangkabau 

tersebut diperkirakan melewati pesisir timur, bergerak dari Indragiri 

dan Arcad (Aru dan Rokan) yang saat itu telah menjadi Pelabuhan 

Minangkabau ke arah pedalaman Minangkabau. 

Sejarahnya masyarakat minang pernah mengalami perang 

saudara, hal ini dipicu konflik antara ulama dan pengikutnya yang 

bersikeras menetapkan hukum islam dengan para kaum adat, 

akhirnya terjadilah perang saudara dengan nama perang padri, 

perang pertama di Asia Tenggara yang dipicu oleh konflik agama 

dan adat. 

 

1.5 Bahasa 

Sejarah mencatat masyarakat Minangkabau memiliki bahasa 

tersendiri. Bahasanya termasuk ke dalam Bahasa Austronesia 

sedangkan sejarah menyebutkan Bahasa minang termasuk ke dalam 

Bahasa melayu karena banyaknya kesamaan bentuk kosakata 

didalamnya, namun memiliki dialek masing-masing daerah. 

Bahasa Minang terdapat berbagai Bahasa lainya seperti bahsa 

Sansekerta, Tamil, Arab dan Persia yang terserap oleh masyarakat 

yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat dari 

berbagai prasasti yang mengunakan kosakata Sansekerta dan Tamil. 

Kemudian aksara arab yang digunakan dalam sehari-hari sebelum 

masyarakat minang berganti mengunakan alfabert latin. 
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1.6 Budaya Matrilinear 

Matrilinear adalah identitas budaya dari masyarakat minang. 

Budaya matrilinear adalah suatu kebudayaan yang menarik garis 

keturunan (nasab) dari pihak ibu, kuatnya budaya tersebut tidak 

lepas dari padangan kaum perempuan. Perempuan memiliki 

kedudungan sangat istimewa sering disebut dengan Bundo 

Kanduang karna perempuan juga menetukan keberhasilan keputusan 

yang dibuat oleh kaum laki-laki dalam posisinya sebagai mamak 

(paman atau saudara dari pihak ibu) atau penghulu (kepala suku). 

Selain itu terdapat budaya menjadi identitas masyarakat minang 

adalah kesenian Tari Pasambahan, Tari Piriang, Silek (silat minang) 

Rumah Gadang, dan masakan yang mendominasi kuliner nusantara 

yaitu Rendang. 
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BAB II  
Nagari Sianok Anam Suku 

 

 

ota adalah hasil sebuah produk yang mengalami suatu 

proses dalam menghasilkan kota tersebut, menurut (Zahnd, 

1999) sejak ribuan tahun fenomena perkembangan kota di 

berbagai tempat selalu di pengaruhi oleh masyarakat yaitu 

perkembangan sosial, ekonomi, politik dan pendidikan merupakan 

cerminan perkembangan kota (Rinaldi,  2006)  

Setiap kota tidak terjadi secara abstark tetapi terbentuk melalui 

proses dari waktu ke waktu di tinjau dari sejarah masa lalu. Setiap 

kota-kota besar yang ada di Indonesia biasanya mempunyai sebuah 

kawasan yang masih di pertahankan budaya dan tradisi leluhur 

seperti peninggalan masa lampau baik fisik berupa bentuk bangunan 

yang masih tradisional maupun nonfisik berupa peninggalan zaman 

dahulu yang masih terjaga sampai saat ini. 

Kawasan objek bahasan ini berada di Nagari Sianok Anak Suku 

yang berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. 

Terdapat Green Canyon yang sering di sebut masyarakat patahan 

(Cimangko) semangka dengan panjang 15 km dan lebar 200 meter 

memanjang yang berbatasan antara Kota Bukittinggi dan Nagari 

Sianok Anam Suku, dengan mempunyai karakterisitik seperti itu 

lokasi ini menjadi tujuan khusus desa wisata. Kawasan ini masih 

memiliki tradisi dan budaya yang asli sehingga banyak di kunjunggi 

ketika hari libur telah tiba. Suasana lingkungan dapat dilihat dari 

gambar lokasi penelitian sebagai berikut 

K 
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Gambar 2.1. Nagari Sianok Anam Suku 

 

Dilihat dari pertumbuhan penduduk Kota Bukittinggi yang 

cukup padat dan batas wilayah yang kecil yang memungkinkan 

membutuhkan lahan yang baru di daerah pingiran kota seperti: 

Nagari Sianok, Padang Lua dan lainnya. Perkembangan Kota 

Bukittinggi semakin pesat dapat dilihat dari menjamurnya tempat 

penginapan seperti apartement, hotel dengan jarak yang sangat 

dekat, seperti komplek penginapan sehingga sangat besar nantinya 

berpengaruh resiliensi pada Nagari Sianok Anam Suku yang berada 

bersebelahan dengan Kota Bukittinggi yang nanti di khawatikan 

akan muncul-muncul juga penginapan yang bagus dengan suasana 

alam yang berada di sebelah pusat Kota Bukittinggi sehingga di 

khawatirkan nantinya desa tersebut tidak sanggup bertahan terhadap 

gempuran urbanisasi. 

Sianok sendiri merupakan sebuah cikal-bakal terbentuknya 

sebuah kota, pemasok panggan kebutuhan ekonomi kota itu sendiri 

dan juga ditribusi perekonomian juga, permasalahan lainya pada 

lokasi penelitian ini seperti: sirkulasi pemukiman Nagari Sianok 

naik turun dikarenakan berada di lempengan patahan bumi, 

kepadatan penduduk Kota Bukittinggi dengan luas kota yang sangat 
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kecil, padatnya bangunan penginapan yang menjamur, seringnya 

terjadi longsor, banjir bandang yang bisa menghancurkan bangunan 

tepi Lembah Sianok, serta biaya hidup yang mahal. Masalah tersebut 

belum terfikirkan oleh masyarakat sendiri sehingga masayarakat 

Bukittinggi bakalan berpindah tempat ke Nagari Sianok di 

karenakan budaya hidup kota yang mahal kemungkinan penginapan 

yang baru bakalan muncul pada Nagari Sianok Anam Suku yang 

bersenelangan dengan pusat Kota Bukitting karena terkepung oleh 

gaya hidup moderenisasi, mahal, serta membutuhkan lahan yang 

baru untuk bermukim. 

Kampung sangat perlu di pertahankan karena merupan sebauh 

laboraturium kota, cikal bakal pembentuk kota, sehingga 

mempunyai sebuah potensi dan cerminan historis perkembangan 

masa lalu kota, kini dan nanti. Apabila tidak di pertahankan tepian 

Kota Bukittinggi satu per satu akan menghilang di karenakan 

banyaknya peluang potensi sehingga menjadi hak pribadi, lokasi 

yang strategis berada dekat kota dengan pemandangan panorama 

yang indah membuat inverstor untuk mengembangkan komplek 

penginapan, sehingga mendorong penduduk untuk meninggalkan 

tempat tinggal yang ratusan tahun lalu sudah dihuni secara turun 

temurun. 

Permasalahan sering terjadi pada desa yang berada di tepi kota 

di alami juga di kawasan Nagari Sianok Anam Suku. di lihat juga 

lintas waktu pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. 

permasalahannya seperti kepadatan penduduk dan padatnya akan 

bangunan di Kota Bukittinggi. Namun pada keberadaan Nagari 

Sianok Anam Suku masih eksis sampai saat ini seperti pemukiman 

bangunan Rumah Gadang Adat Minangkabau yang berusia ratusan 

tahun masih terjaga dan bisa kita temui pada kawasan tersebut, 

sehingga cukup menarik untuk membahas mengenai Resiliensi 

Kawasan Nagari Sianok Anam Suku terhadap Kota Bukittinggi. 
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2.1 Sianok Anam Suku 

Nagari Sianok Anam Suku ditulis juga dengan “Sinok VI Suku” 

adalah sebuah daerah yang berada di Kecamatan Ampek Koto, 

Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Desa ini 

terletak di ketinggian dengan wilayah berupa dataran, bukit dan juga 

lembah. Nagari Sianok sendiri sudah ada semenjak kira-kira pada 

abad XVII masehi. 

 

 
 

Gambar 2.2. Batas Nagari Sianok Anam Suku 

Sumber: https://googlemaps.2019 

 

Pada batasan wilayah Sianok sendiri terjadi perubahan sistem 

Pemerintahan dimulai pada masa orde baru sistemnya di ubah dari 

status Nagari menjadi desa yang tertulis sesuai dengan UU No.5 

Tahun 1979, berjalan waktu sistem tersebut di ubah karena 

pemerintah Sumatera Barat mendapat hak Otonomi khusus sehingga 

kepada sistem yang sesuai dengan Adat dan Budaya Minangkabau 

https://googlemaps.2019/
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yang tertulis pada UU No. 22 Tahun 1999 sehingga disikapi dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.9 Tahun 2000, 

sehingga pemerintahan desa kembali ke pemerintahan Nagari, 

dengan batasan Kawasan Nagari Sianok Anam Suku sebagai 

berikut: 

Utara : Pusat Kota Bukittinggi 

Timur : Pusat Kota Bukittinggi 

Selatan : Wali Nagari Koto Gadang 

Barat : Wali Nagari  Koto Panjang Dan Matur 

 

Pembagian Nagari Sianok Anam Suku terbagi menjadi 3 jorong 

yaitu: 

1. Jorong Sianok, Di jorong ini terdiri dari 3 dusun yaitu: 

 Dusun Kampung Baru 

 Dusun Laman Jambak 

 Dusun Kampung Tangah 

 

2. Jorong Lambah, Di jorong ini terdiri dari 3 dusun yaitu: 

 Dusun Kampung Hilia 

 Dusun Kampung Mudiak 

 Dusun Kampung Tangah 

 

3. Jorong Jambak, Di jorong ini terdiri dari 3 dusun yaitu: 

 Dusun Bancah 

 Dusun Sumua 

 Dusun Nunang 

 

Nagari Sianok Anam Suku berada luas daerah adalah 391,23 ha 

dengan jumlah penduduk sekitar 2,884,00 jiwa. Menurut sejarah 

nama Sianok berasal dari seseorang yang gagah berani dan arif 

bijaksana. Menurut Tambo sejarah Nagari Sianok adalah 
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perpindahan penduduk Nagari Pariangan  Padang Panjang ke Luhak 

Agam yang berlangsung dalam 4 rombongan. Salah satu rombongan 

membentuk sebuah pasukan Nagari 4 Koto, yaitu Nagari Guguak, 

Tabek Sarajo, Sianok, dan Koto Gadang yang melewati Gunung 

Marapi sampai ke Nagari Balai Gurah dan Pasia Ampek Angek, dan 

akhirnya memasuki Bukittinggi lalu bermukim ke 4 Nagari tersebut 

dan membuat perkampungan dengan Nagari Sianok. Perkiraan 

negeri tersebut sampai pada abad ke-16. Pada waktu itu 

penghidupan rakyat di zaman itu hanyalah bertani dengan berusaha 

mendapatkan tanah-tanah untuk memperluaskan perkebunan 

mereka, hutan rimba belukar tersebut dibakar lalu dibangun pondok-

pondok ladang kemudian menjadi sebuah kampung-kampung 

sampai sekarang. 

 

2.2 Fenomena Kebertahanan Nagari Sianok Anam Suku 

Keberadaan lokasi Nagari Sianok Anam Suku berdampingan 

dengan Kota Bukittinggi yang merupakann sebuah fenomena yang 

berkaitan dengan planologi, sosiologi, perencanaan dan perancangan 

kota banyak yang belum mengkaji tentang resiliensi. Sampai saat ini 

keberadaan kampung kota menjadikan tempat yang tidak tepisahkan 

dari sisi kehidupan Kota di Indonesia. Sebagai contoh (Sujarto,1992)  

Kota Jakarta  yang berjulukan “The Big Village“ karena mempunyai 

komposisi kampungnya menepati angka 70% ruang Kota Jakarta 

sendiri.  

Perkembangan ruang publik serta kehidupan masyarakat yang 

komplek memberikan sebuah gagasan atau inspirasi bagaimana 

pandangan masyarakat itu sendiri terhadap pemukiman pada skala 

ketetanggan yang dinamis dan akrab serta mampu menyesuaikan diri 

terhadap lingkungan dari sebuah proses urbanisasi (Khudori,2002; 

Setiawan,2000) dan ada pula tanggapan negatif terhadap keadaan 

fisik kampung namun keberadaanya di anggap sebagai place yang 



Resiliensi Nagari Sianok Anam Suku 

15 

mewadahi kegiatan yang berbasis solidaritas dan hidup harmoni 

berpemukiman yang di bentuk dan dibangun oleh masyarakat 

(Sullivan, 1992. dalam Evers, 2002; Giness, 1990) 

Walaupun perkembangan Kota Bukittinggi munuju untuk 

menjadi sebuah kota wisata yang modern telah berpengaruh dan 

mendesak keberadaan Nagari Sianok Anam Suku, akan tetapi tidak 

sepenuhnya bisa menghapus eksistensi keberadaanya. Bahkan ada 

kawasan kampung kota mampu bertahan secara ekstrim di antara 

gedung-gedung pencakar langgit, perkantoran, pusat pemberlajaan, 

apartemen atau kondominium (Dorleans, 2000;  Evers,2002). 

Dalam UUD Pasal 18 dalam teritori Negara Indonesia 

“Zelfbesturende Lanscappen” dan „Volksgemeenschappen”, seperti 

Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di 

Palembang, dan sebagianya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan 

asli dan oleh karenanya dapat di anggap sebagai daerah yang bersifat 

istimewa. Negara Kesatuan Republik Indonesia menghormati 

kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan 

negaranya yang megenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak 

asal usul daerah tersebut. Oleh karena itu keberadaan desa dan 

budaya wajib diakui memberikan jaminan keberlangsungan hidup 

dalam bernegara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa pendapat 

menurut para ahli pengertian Resiliensi/kebertahanan adalah sebagai 

berikut. 

 

1. Khudori (2002) Setiawan (2002) 

Perkembangan ruang dan kehidupan sebuah kampung telah 

memberikan sebuah gambaran atau pandangan maju terhadap 

sebuah pemukiman bertetangaan secara dinamis,  mampu 

menyesuaikan diri dalam proses perkembangan urbanisasi. 
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2. Sullivian (1992) 

Perkampungan di anggap jelek karena fisik kampung di anggap 

kumuh keberadaanya bahkan mampu menghadirkan tempat 

yang mewadahi semua hal komplek, tentang keharmonian dan 

solidaritas yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat itu 

sendiri. 

3. Dorleans (2000) Evers (2002) 

Kampung kota mampu betahan secara sangat exstrim terhadap 

kemajuan kota di tengah-tengah gedung pencakar langit, 

perkantoran bahkan ada kawasan kampung kota mampu 

bertahan di antara gedung-gedung pencakar langgit, 

perkantoran, pusat pemberlajaan, apartemen atau kondominium. 

4. Shatte & Reivich (2002) 

Kebertahanan ialah kemampuan sebuah kawasan  untuk 

merespon sebuah rintangan, tekanan, hambatan dengan cara 

yang baik dan produktif. 

5. Folke et, al. (2010) 

Kebertahan dapat di artikan adaptasi, adaptas sendiri ialah 

bagian dari kebertahanan. 

6. Ahern (dalam anonymous, 2010) 

Sebuah kebertahanan tergantung kepada kemampuan untuk 

dapat berhadapan dengan rintangan yang baru, dimana 

permasalahan datang secara tidak terduga dan belum pernah 

terjadi sebelumnya. Baik rintangan baru maupun tekanan 

dengan cara yang sehat dan produktif. 

7. Walker (2010) 

Resillience dapat di definisikan kapasitas atau kemampuan yang 

mampu merespon dengan baik perubahan maupun ganguan 

tanpa perlu mengubah sesuatu yang memang ada sebelumnya. 
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8. Muller (2007;100) 

Kemampuan sistem kumonitas atau masyarakat bertahan 

terhadap bahaya untuk bertahan, menyerap, memulihkan secara 

efisien, termasuk untuk pelestarian dan pemulihan secara 

struktur maupun fungsi. 

9. Clauss eghlers (2004) 

Kebertahan budaya merupakan sebuah istilah yang dapat 

menjelaskan sejauh mana gambaran masa lalu budaya seseorang 

dalam mengatasi perkembangan kawasan. Dapat di artikan 

bagaimana satu orang atau banyak orang yang mempertahankan 

budaya masa lalu dalam menjalin hubungan dengan manusia 

dalam cangkup luas. 

10. Cutter (2008) 

Sebuah resiliensi dapat dilihat dan diukur dari perubahan 

bentuk-bentuk bangunan  dan lama bangunanya berdiri. Bentuk 

bangunan sendiri pun dari opini atau sejarah kawasan tersebut 

dengan ciri masing-masing dipantau dari bangunan maupun 

arsiterktur. 

11. Carpenter (2005) 

Resiliensi menyediakan dari sudut pandang praktis, secara 

konseptual untuk keberlanjutan. keberlanjutan adalah 

kemampuan sistem untuk mempertahankan produktifitas 

terlepas dari besar ganguan, seperti yang disebabkan oleh stres 

intensif atau ganguan besar. 

12. Walker & Person (2007) 

Sebagai kapasitas sistem untuk menyerap guncangan dan 

gangguan, sementara tetap mempertahankan fungsi yang sama, 

struktur dan masukan. 

13. Gardner & Dekens (2007) 

Konsep kebertahanan dalam sistem ekologi diperkenalkan pada 

holling pada tahun 1973, semenjak memperkenalkan ketahanan 
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jangka telah muncul dalam literatur psikologi, ekonomi, bantuan 

pangan dan kelaparan. 

14. Setiawan (2010) 

Kampung kota dipandang dari fisik  karena ketidak teraturan, 

ketidak mapanan, dapat dilihat dari sisi akademik. Namun 

kampung mempunyai sistem sosial yang sangat kompleks dan 

dinamis untuk mampu mengembangkan prinsip-prinsip 

toleransi, bertetangga, dan gotong-royong. 

 

Pengertian di atas adalah hasil penjabaran penelitian peneliti 

terdahulu untuk memudahkan penulisan untuk mengkaji lebih dalam 

makna dari resiliensi sesuai dengan permasalahan dalam penelitian 

ini. 

 

Nagari Sianok Anam Suku sebagai objek  pada fenomena 

kebertahanan dalam perkembangan Kota Bukittinggi yang menjadi 

salah satu kota wisata yang paling banyak dikunjungi oleh 

wisatawan lokal dan mancan negara yang paling banyak diminati di 

Sumatera Barat. Seperti daerah lainya Kota Bukittinggi pernah 

dijajah oleh Negara Belanda dan Jepang yang mempunyai banyak 

penginggalan masa lampau yang sekarang mejadi cacatan sejarah 

mulai dari Jam Gadang, Goa Jepang, Benteng Ford De Kock, yang 

dulunya daerah ini pernah menjadi Ibukota Indonesia sementara 

dikala merdeka, yang sekarang masih banyak peninggalan 

bersejarah yang di jaga, akan tetapi dikarenakan peninggalan 

tersebut akirnya kota ini semakin berkembang dan banyak tempat 

penginapan, perhotelan, apartemen dan gedung perbelanjaan yang 

banyak bertebaran setiap jalan Bukittinggi. Kondisi Kota Bukittinggi 

sekarang sudah ditinggali oleh berbagai ras seperti Kampung Cina, 

Kampung Melayu dan lainya, dilokasi ini menunjukan terjadinya 

keragaman dari berbagai ras yang telah terjaga dan terawat puluhan 

tahun yang lalu dalam fenomena keragaman kota dan dampak lainya 
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terhadap Nagari Sianok sanggat besar karena banyak terjangan dari 

berbagai aspek terhadap kehidupan modern Kota. 

Karena Bukittinggi adalah sebagai kota terpadat dan sanggat 

kecil menjadikan kota tersebut membutuhkan lahan baru untuk 

dijadikan pengembangan kota dengan menyewa tanah disekitar kota 

tersebut sehingga nantinya terjadi penyetaraan di Nagari Sianok dan 

Bukittinggi menjadi lebih maju dikarenakan perkembangannya. Saat 

ini belum ada penelitian tercatat telah menyinggung perkembangan 

Kota Bukittinggi terhadap Resilinesi Nagari Sianok Anam Suku 

yang berada sanggat dekat, berpengaruh terhadap citra kota dan 

kelangsunagan Nagari Sianok Anam Suku sebagai daerah yang 

bersebelahan dengan pusat Kota Bukittinggi.  

Ada beberapa penelitian yang memfokuskan  pengambilan 

objek kampung secara kawasan fisik bangunan yang telah teruji dan 

diakui kredibelitasnya oleh: 

 

No Penelitian Kajian 

1 Lea Jellinek (1995) yang menjadi sebuah tulisan 

yang berjudul “Seperti roda 

berputar, perubahan sosial 

sebuah Kampung Kebun 

Kacang Jakarta Pusat” 

2 Pattrick Guiness (1986) Judul bukunya “ Harmony 

And Hararchy In A Javanese 

Kampung” sebuah kampung 

yang berada di sebuah 

Provinsi Jogjakarta 

 

Tabel 2.1 Penelitian Kampung 

Sumber: Sudarmawan Juwono, 2009. 
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Ada beberapa faktor kuat yang membuat Kawasan Nagari 

Sianok Anam Suku bisa hilang atau terpengerahu terhadapat 

gempuran urbanisasi Kota Bukittinggi adalah: 

 Pertumbuhan penduduk masyarakat Kota Bukittinggi 

 Luas wilayah Kota Bukittinggi yang sangat kecil 

 Pendirian bangunan seperti hotel, mes, wisma dan lainya 

 Keinginan berkeja di Kota Bukittinggi. 

 

A. Pertumbuhan Penduduk Kota Bukittinggi 

Jumlah penduduk yang didata melalui kantor DUKCAPIL pada 

pembuatan Kartu tanda Penduduk (KTP) di daftarkan pada setiap 

tahunnya untuk mengetahui jumlah penduduk resmi pada daerah 

Bukittinggi pada setiap kecamatanya. 

Kecematan/ Distrik 
Jumlah 

penduduk 

Wajib 

KTP 

Memiliki 

KTP 

SIAK 

`Memiliki 

KTP 

SIAK 

 

1 2 3 4 5 

01. Guguk Panjang 43.554 30.633 - 29.210 

 

02. Mandiangin Koto 

Selatan 
51.583 35.944 - 34.351 

 

03. Aur Mirugo Tigo 

Baleh 
26.453 18.268 - 17.621 

 

     Jumlah Total 

2019 123.296 85.596 - 85.454 

2018 121.590 84.845 - 81.182 

2017 119.183 82.723 - 77.775 

2016 117.375 81.345 - 73.658 

2015 124.131 85.666 - 66.375 

2014 123.410 85.071 48.108 59.155 

Tabel 2.2. Pertumbuhan Penduduk Kota Bukittinggi 

Sumber: Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, 2020. 
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B. Wisatawan Asing Kota Bukittinggi 

Wisatawan asing sering mengunjungi kawasan Kota Bukittinggi 

setiap satutahun ada sekitar 25.000 pengunjung paling sedikit 

sedangkan paling banyak sekitar 33.000 pengunjung dalam 6 tahun 

terakhir ini. 

 

Gambar 2.3.  Jumlah Wisatawan Asing Berkunjung Ke Bukittinggi 

Sumber: Dinas Pariwisata dan Olahraga Kota Bukitinggi, 2019. 

 

C. Penginapan Kota Bukittinggi 

Karena sering datangnya pengunjung ke Bukittinggi maka 

bertambah terus jumlah perhotelan tiap tahunnya yang berada di 

Bukittinggi untuk menunjang tersebut ada beberapa hoter berbintang 

ada hotel biasa dari tahun 2015-2019, seperti berikut ini: 

Jenis Hotel 
Tahun 

2015 

Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

Tahun 

2018 

Tahun 

2019 

Hotel Berbintang / 

Starts Hotel 
18 18 20 22 20 

Jumlah Kamar 924 924 1015 1100 1049 

Jumlah Tempat Tidur 1489 1489 1598 1736 1651 

Hotel Non Berbintang/ 

Non Classified 
48 48 55 52 56 



Resiliensi Nagari Sianok Anam Suku 
 

22 

Jenis Hotel 
Tahun 

2015 

Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

Tahun 

2018 

Tahun 

2019 

Jumlah Kamar 779 779 874 820 865 

Jumlah Tempat Tidur 1334 1334 1444 1384 1447 

Total  

Hotel Berbintang / 

Non Berbintang 
66 66 75 75 76 

Kamar 1703 1703 1889 1930 1914 

Tempat Tidur 2823 2823 3042 3120 3098 

 

Tabel 2.3. Jumlah Hotel Berbintang/Non Berbintang Bukittinggi 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2020. 

 

Dilihat dari perkembangan setiap tahunnya selalu bertamah 

perhotelan atau penginapan, nanti Kota Bukittinggi akan 

membutuhkan lahan baru untuk berdirinya penginapan yang sama di 

lokasi berbeda, seperti Nagari Sianok Anam Suku sebagai alternatif 

terdekat dengan pusat kota dan lahan yang masih banyak yang nanti 

bisa menyetarakan dengan penginapan Kota Bukittinggi. Penelitian 

tentang fenomena hubungan sebuah kampung dengan kota sudah 

banyak yang di angkat dari berbagai bidang ilmu. Sehingga 

ditemukan adanya persamaan yang dapat disimpulkan adaptasi 

sebuah kampung terhadap perkembangan sebuah kota, yaitu: 

 Kehidupan dalam bertetangga menghadapai perkembangan 

dengan secara kebersamaan, harmoni rukun dan bekerja sama 

membuat sebuah kampung mampu beradaptasi dalam 

perkembangan lagu urbanisasi 

 Kemampuan masyarakat lokal mampu tumbuh dan saling 

mengisi kekosongan dalam kelemahan terhadap kuatnya 

pengaruh kota 

 Kemampuan dalam beradaptasi adanya faktor internal dalam 

memamfaatkan kemampun kampung dan faktor eksternal 

kekuatan dalam daya laju sebuah kota dapat bertahan dalam 

pola kehidupan (Setiawan,2000. Syahbana,2003 dkk). 
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BAB III  
Kebertahanan Kawasan  

Nagari Sianok Anam Suku 
 

 

3.1 Aglomerasi Penduduk 

Aglomerasi merupakan  pengumpulan atau pemusatan 

penduduk yang berada di kawasan Nagari Sianok Anam Suku di 

Kecamatan Ampek Koto yang ditetapkan sebagai objek penelitian 

ini, aglomerasi penduduk ini bertujuan untuk mengetahui sejarah 

atau kisah penduduk dari masa lalu ke masa saat ini. Peneliti 

mengali dan mengkaji dari cerita masyarakat Minangkabau masa 

lalu dengan cerita dari artikel terkait terciptanya Nagari Sianok 

Anam Suku, informasi sebagai data awal dengan melibatkan 

petinggi perangkat desa yang menjabat saat ini dan dibantu oleh 

pemimping anam suku datuak yang dipanggil Inyiak  yang artinya 

kakek, sejarah masa lampau turun-terumun dari nenek moyang 

Sianok Anam Suku terdahulu yang datang pertama kali ke nagari ini 

serta membaca Kitab Tambo atau buku sejarah seluruh masyarakat 

Miangnkabau pertama kali serta terbentuknya sejarah seluruh nagari 

yang ada di Sumatera Barat dan Riau. 

Aglomerasi pertama menurut Tambo sejarah Nagari Sianok 

adalah perpindahan penduduk Nagari Pariangan, Padang Panjang ke 

Luhak Agam yang berlangsung dalam 4 rombongan. Salah satu 

rombongan membentuk sebuah pasukan Nagari 4 Koto, yaitu Nagari 

Guguak, Tabek Sarajo, Sianok, dan Koto Gadang. Yang melewati 

gunung marapi sampai ke Nagari Balai Gurah dan Pasia Ampek 
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Angek, dan akhirnya memasuki Bukittinggi lalu bermukim ke 4 

Nagari tersebut dan membuat perkampungan dengan Nagari Sianok. 

Perkiraan negeri tersebut sampai pada abad ke-16. Pada waktu 

itu penghidupan rakyat di zaman itu hanyalah bertani dengan 

berusaha mendapatkan tanah-tanah untuk memperluaskan 

perkebunan mereka, hutan rimba belukar tersebut dibakar lalu 

dibangunlah pondok-pondok ladang kemudian menjadi sebuah 

kampung-kampung sampai sekarang. Nagari Sianok Anam Suku 

didirikan oleh penduduk aslinya yang berasal dari 6 suku yaitu: 

Suku Tanjuang, Singkuan, Caniago, Sikumbang, Jambak, dan juga 

Guci dengan gala (gelar) penghulu sukunya sebagai berikut: 

 
Suku 

Caniago 

Suku Guci Suku 

Jambak 

Suku 

Singkuan 

Suku 

Sikumbang 

Suku 

Tanjuang 

Datuak 

Bandaro 

Datuak 

Rajo Api 

Datuak 

Mangkuto 

Basa 

Datuak Marajo 

Mamaharajo 

Didepang 

Datuak 

Mangkudun 

Datuak 

Bungsu 

Datuak 

Panghulu 

Basa 

Datuak 

Bandaro 

Putiah 

Datuak 

Kabasaran 

Datuak Marajo 

Dirajo Nan 

Tuo 

Datuak 

Palindih 

Datuak 

Marajo 

Alif 

Datuak 

Panghulu 

Basa Nan 

Tinggi 

Datuak 

Bandaro 

Sati 

Datuak 

Kabasaran 

Nan 

Kuniang 

Datuak 

Parpatiah 

Datuak Rajo 

Panghulu 

Datuak 

Sinaro 

Datuak 

Panghulu 

Basa Nan 

Tuo 

Datuak 

Badaro 

Sinaro Sati 

Datuak 

Kabasaran 

Bareno 

Datuak 

Indokayo 

Datuak Rajo 

Panghulu 

Nan Tinggi 

Datuak 

Rajo 

Endah 

Datuak 

Panghulu 

Basa Nan 

Kuning 

  Datuak 

Panduko Rajo 

Datuak 

Bagindo 

 

    Datuak 

Bandaro 

Mudo 

 

Tabel 3.1. Jumlah Suku dalam Penghulu Suku 

Sumber: Wikipedia. 
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Seletah melakukan pengkajian data yang lebih dalam akhirnya 

dapat memprediksikan Aglomerasi Penduduk Kawasan Nagari 

Sianok Anam Suku dimulai dari abad ke 16 sampai pada pada abad 

ke 20 (2020) seperti berikut: 

 

Fase PETA AGLOMERASI 

F
as

e 
A

w
al

 A
g

lo
m

er
as

i 
P

en
d
u

d
u

k
 

(T
ah

u
n

 1
6

0
0

) 

 

F
as

e 
A

w
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 A
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m
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as
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P
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u
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u
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(T
ah

u
n

 1
7

0
0

) 

 

 

Tabel 3.2. Fase Awal Aglomerasi Penduduk Tahun 1600-1700 
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Fase PETA AGLOMERASI 

F
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A
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Tabel 3.3. Fase Awal Aglomerasi Penduduk Tahun 1800-1900 
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Tabel 3.4. Fase Awal Aglomerasi Penduduk Tahun 1800-1900 

 

3.2 Sosial dan Ekonomi 

Analisis Society & Economy, Society adalah suatu wilayah yang 

dimana kelompok sosial masyarakat Nagari Sianok Anam Suku 

melakukan kegiatan yang bersifat heterogen seperti melakukan 

kegiatan tradisional, modern, maju, terbelakang, formal, nonformal 
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dan sebagiannya, sedangkan Economy adalah dimana kegiatan 

masyarakat disuatu wilayah melakukan kegiatan usaha yang sangat 

beragam antar masyarakat lainya dengan memanfaatkan kebutuhan 

minat masyarakat atau sesuatu peluang yang bisa dijual dari sektor 

pariwisata yang ada untuk mendorong majunya perkembangan suatu 

wilayah bisa dilihat dari sektor: hasil alam, perdangangan, 

perindustrian, jasa, perkantoran, wisata dan lainya. 

 

A. Stuktur Perangkat Nagari Sianok Anam Suku 

Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Agam saat ini mengacu 

kepada peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 tentang susunan 

sebuah struktur organisasi dengan tata cara kerja pemerintan pada 

wilayah tersebut, dalam lingkup kenagarian. Pemerintah Nagari 

adalah pemerintahan formal atau turun tanggan dari pemerintah 

yang dipimpin dan oleh Walinagari yang dibantu perangkat nagari 

sebagai unsur penyelengaraan Pemerintah Nagari. Perangkat nagari 

lainya antara lainya: 

1. Sekretaris Nagari 

2. Kasi Kesejahteraan 

3. Kasi Pemerintah 

4. Kasi Pelayanan 

5. Kaur Tata Usaha Dan Umum 

6. Kaur Keuangan 

7. Kaur Perencaan 

8. Wali Jorong  

 

Struktur organisasi di atas adalah bahan dari Nagari Sianok 

Anam Suku atau tangan pemantau pelayanan masyarakat yang 

berada di Nagari Sianok Anam Suku, pembagian struktur ini terbagi 

pada 3 jorong seperti: Jorong Sianok, Jorong Lambah dan Jorong 

Jambak guna penunjang kemakmuran wilayah tersebut. 



Resiliensi Nagari Sianok Anam Suku 

29 

Adapun susunan Walinagari dan perangkat nagari seperti tabel 

dibawah ini: 

 

Gambar 3.1. Stuktur Organisasi Sianok Anam Suku 

Sumber: Walinagari Sianok Anam Suku, 2019. 

 

B. Hasil Ekonomi Nagari Sianok Anam Suku 

Penghidupan ekonomi Nagari Sianok Anam suku di dapat dari 

beberapa sektor, mulai dari perdangangan, home industri, makanan, 

petani sampai pada kerajinan khas Minangkabau dijual ke Kota 

Bukittinggi. Ekonomi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga masyarakat walau biaya hidup di daerah itu terbilang cukup 

mahal karena Sianok Anam Suku berada bersebelahan dengan pusat 

Kota Bukittinggi sehingga mempengaruhi harja jual beli yang 

berada di Nagari Sianok Anam Suku. Walaupun seperti itu 

kebutuhan pokok Kota Bukittinggi diperoleh dari Nagari Sianok 

Anam Suku. 

Dari setiap 3 jorong yang ada di Nagari Sianok Anam Suku 

selain bertani juga ada bekerja sebagai home industry seperti 

kerajinan dan makanan ringgan. Contoh produk kerajinan seperti 

miniatur bangunan rumah adat Minangkabau, maianan kunci, 

kalung, gelang, bordir. Untuk makanan ringan yaitu kipang, kripik 

pisang, kue kelapa, peyek kacang, kerupuk kentang, peyek ikan, 

karak kaliang, dan semua jenis makanan khas oleh-oleh Sumatera 



Resiliensi Nagari Sianok Anam Suku 
 

30 

Barat seperti sanjai. Untuk melihat jelas sesuai dengan tempat 

pembuatan makanan dan kerajinan tersebut ialah Seperti berikut: 

 

1. Usaha Home Industry, berikut Jenis-jenis industri di masing-

masing jorong. 

No Nama Jorong 
Jenis Usaha Rumahan 

Kerajinan Makanan 

1 Sianok Miniatur Rumah 

Gadang 

Karak Kaliang 

Miniatur Jam Gadang Kerupuk Kentang 

Bordian Kipang Kacang 

Sulaman Kapalo Samek Kue Kepala 

Kapalo Anjing 

Penjahit Pakaian 

2 Lambah Sulaman Kapalo Samek Dadaiah 

Sulaman Suji 

Penjahit Pakaian 

Bordir 

Kalung Anjing 

3 Jambak Penjahit Pakaian Rakik Pisang 

Sulaman Suji Rakik Kacang 

Bordir Rakik Maco 

Sulaman Kapalo Samek 

 

Tabel 3.5.. Usaha Rumah Tangga 

Sumber: RPJM Nagari Sianok Anam Suku, 2020. 

 

Jorong yang berada di Nagari Sianok Anam Suku melakukan 

perkejaan home industry guna meningkatkan perekonomian 

masyarakat di sana, karena banyaknya pengunjung yang 

mengunjungi daerah Sianok dan Bukittinggi, peluang tersebutlah 

dimanfaatkan masyarakat sehingga banyaknya UKM yang 

bertumbuh di daerah tersebut serta membutuhkan karyawan ibu 
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rumah tangga dibutuhkan sebagai tenaga kerja. Pemerintah sendiri 

mendukung penuh kegiatan tersebut serta melakukan pelatihan-

pelatihan untuk memberikan edukasi serta skill bagaimana 

mempertahankan sektor industri serta cara penjualan distribusi ke 

wisatawan yang datang berkunjung di daerah tersebut. 

 

2. Usaha Pertanian, berikut Jenis-jenis hasil panen di masing-

masing jorong. 

No Nama Jorong Jenis Bertani 

1 Sianok 

Padi 

Cabe 

Kentang 

2 Lambah Padi 

3 Jambak 

Padi 

Coklat 

Ubi Kayu 

Pisang 

 

Tabel 3.6. Hasil Panen Nagari Sianok Anam Suku 

Sumber: Kantor Walinagari Nagari Sianok Anam Suku, 2020 

 

Lahan yang masih luas pada desa tersebut menjadikan desa ini 

dapat menampung sebagian kebutuhan daerah-daerah sekitarnya, 

seperti Kota Bukittinggi yang berasa di sebelah utara Sianok, Koto 

Gadang yang berada di daerah selatanyang bersebelahan dengan 

Nagari Sianok Anam Suku dan daerah-daerah lainya, guna 

menunjang perekonomian pemerintah setempat megadakan 

sosialisasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Agam, untuk 

meningkatkan hasil panen dan keahlian pertanian bukan hanya 

sawah saja tetapi jenis sayur baru yang bisa ditanam di daerah 

tersebut 
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Gambar 3.2. Pemetaan Sektor Pertanian 

 

3. Usaha Retail & Pariwisata 

Salah satu usaha pendukung masyarakat yang berada di Nagari 

Sianok Anam Suku ialah retail-reatil makan yang berjajar di 

pingiran jalan yang menampakan pemandangan yang indah langsung 

pada Ngarai Sianok serta bukit-bukit yang indah dipandang ketika 

menikmati makanan/minuman yang sedang di gabung. Akan tetapi 

ada beberapa cafe yang bagus tidak bisa bertahan karena pengunjung 

sudah jarang datang dan pada akhirnya cafe tersebut ditutup 

sementara waktu sampai saat ini, sedangkan dari sektor 

pariwisatanya masyarakat mengabungkan tempat usahanya dengan 

panorama sehingga menjadi lokasi wisata baru untuk membentuk 

minat masyarakat untuk mengunjungi Sianok Anam Suku, dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel Retail & Pariwisata Nagari Sianok Anam Suku 

N

o 
Retail & Pariwisata Status 

1 
 

 

Tidak 

Bertahan 

Great Wall Janjang Parak Tingga adalah salah satu obejek wisata yang 

berada di Jorong Lambah, tangga ini dijadikan obejek wisata, tujuan tangga 

ini ialah untuk mempercepat tembus ke Kota Bukittinggi, akses ini hanya 

bisa dilewati dengan berjalan kaki karena banyak wisatawan mancan 

negara berkunjung melewati tempat ini dengan berjalan kaki, akan tetapi 

tempat ini ditutup karena sering terjadi longsor sehingga sangat berbahaya 

untuk dilewati, yang rusak ialah pembatas jalan dan tangga.  

 

2 

 

Bertahan 

 Rumah makan Panorama Sianok adalah salah satu retail yang berada di 

Jorong Lambah yang usahanya sebagai rumah makan. Tempat ini adalah 

salah satu tempat favorit ketika siang dan sore hari banyak pengunjung 
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N

o 
Retail & Pariwisata Status 

untuk makan dengan panorama. Sehingga banyak tumbuh retail yang sama. 

Pengunjung yang datang kebanyakan orang-orang kantor yang berada ke 

Bukittinggi. Tempat ini sudah lama berdiri pengunjung pun makin banyak 

datang, Resiliensi yang terjadi karena usaha ini sangup bertahan sampai 

saat ini. 

3 

 

Bertahan 

Kapal Toman Resto adalah Cafe yang berada di Jorong Lambah tempat ini 

banyak dikunjungi ketika masa libur, tempat ini sangat menarik masyarakat 

karena cafeenya yang berbentuk seperti kapal yang dilaut, ditambah dengan 

panorama yang indah menarik minat masyarakat untuk selfi. Sampai saat 

ini tempat tersebut masih banyak dikunjungi sampai saat ini. 

4 

 

Bertahan 

 Taruko Cafee adalah sebuah area tempat rest area yang berada di  dekat 

perairan, dengan panorama yang indah pengunjung wisatan banyak datang 

ke sini di area sekitar tempat tersebut untuk rekreasi, berfoto, buat film 
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N

o 
Retail & Pariwisata Status 

dokumenter, video klip lagu dan sebagiannya. Resiliensi di sini terjadi 

karena dapat beradaptasi dan masih banyak dikunjungi. 

5 

 

Tidak 

Bertahan 

 Water Boom Sianok Anam Suku adalah wisata bermian air yang berada di 

Jorong Lambah. Tempat ini dulunya adalah Water Boom yang hancur 

dibawa oleh arus air yang sekarang hanya tinggal pondasi. Tempat ini tidak 

terjadi resiliensi karena rusak oleh terjangan banjir 

6 

 

Bertahan 

Aliran Lambah Sianok yang digunakan sebagai objek wisata panorama 

terkenal banyak dikunjungi masyarakat ketika siang dan sore hari. Lokasi 

ini dulunya digunakan sebagai air minum masyarakat dan sekarang 

digunakan sebagai tempat offroad. Di area sini terjadi resiliensi karena 

masih eksis dikunjunggi oleh masyarakat luar. 
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N

o 
Retail & Pariwisata Status 

7 

 

Tidak 

Bertahan 

Valley Cafee Resto adalah tempat cafe yang sangat terkenal di Sianok 

Anam Suku dengan pemandangan bisa dibilang paling indah dari seluruh 

tempat wisata. tertapi tempat disni akhirnya jarang dikunjunggi dan 

akhirnya bangunan itu terbengkalai dan dibiarkan begitu saja tanpa 

perawatan. Ditempat ini tidak dapat bertahan bertahun-tahun. 

 

Tabel 3.7. Retail & Pariwisata Nagari Sianok Anam Suku 

 

Setelah melakukan penelitian lokasi retail dan tempat wisata di 

Sianok Anam Suku ada beberapa tempat yang sangup bertahan dan 

tidak bertahan karena minat pengunjung berganti-gantia sehingga 

pelaku usaha dapat mengembakan tempat tersebut sesuai dengan 

majunya perkembangan teknologi yang ada. Sektor parawisata yang 

berkembang mampu menumbuhkan perekonomian  masyarakat 

Sianok Anam Suku, karena tempat tersebut mempunyai panorama 

yang bagus dan masyarakat memanfaatkan tempat tersebut sebagai 

perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat lokal tersebut. 
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Gambar 3.3. Pemetaan Retail & Pariwisata 

 

C. Faktor-Faktor Sosial Yang Berpengaruh 

Faktor sosial sangat berpengaruh terhadap kebertahanan 

gempuran urbanisasi dari kota-kota maju yang berkembang sangat 

pesat, sehingga masyarakat tanpa disadari harus berkontribusi 

banyak menjaga kawasan tersebut dalam menjaga Nagari Sianok 

Anam Suku. Berikut beberapa strategi dalam mengatasi faktor 

kebertahanan: 

1. Citra kampung sebagai ruang sosial 

Nagari Sianok Anam Suku sering dikunjungi semenjak dulunya 

pada masa kolonian belanda, mereka menyebutnya dengan 

karwouwengat atau kerbau sanget karena tumbuhan dan padang 

rumput tumbuh subur dan banyak kerbau liar di dasar nagari ini. 
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Gambar 3.4. Kujungan Turis Belanda tahun 1986 

Sumber: Arsip Nagari Sianok Anam Suku. 2020. 

 

Karena sering dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah dan 

kawasan Bukittinggi, daerah Sianok pun sering dibantu oleh 

pemerintah Kabupaten Agam untuk mengembangkan sektor 

pariwisata yang baru-baru ini tahun januari 2020 Sianok dijadikan 

sebagai Taman Nasional Geopark Sianok- Maninjau.  

 

 
 

Gambar 3.5. Tugu Geopark Sianok- Maninjau 
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Karena dapat dukungan dari pemeritahan, pejabat dan swasta 

hal ini mendorong para pengurus kampung dan pemuka adat Nagari 

Sianok Anam suku untuk terus selalu aktif serta menjadi tempat 

rujukan Nagari yang dinamis serta komperatif  terhadap lajunya 

resilien dan urbanisasi. Upaya mempertahankan desa tersebut maka 

citra desa sangat diperlukan untuk meningkatkan eksistensi, mulai 

dari menyadari potensi bsar yang ada pada Nagari Sianok Anam 

Suku, kampung yang dijadikan sebagai tempat sosial dalam sektor 

pariwisata terjadi di sini mulai dari masyarakat Sianok Anam Suku, 

hubungan dari luar atau ke dalam desa sehingga terjadinya resiliensi. 

Struktur rangka membangun citra desa tersebut dilakukan 

sebagai cara mempertahankan ruang-ruang, memperlihatkan 

kebersamaan membagun Nagari, budaya lokal yang arif yang 

dilakukan secara bertahap demi kemakmuran warga. Serta 

pengembangan Nagari Sianok Anam Suku sampai saat ini lagi 

cukup pesat setelah berhasil terbentunya ruang yang mempunyai 

banyak potensi sehingga salah satu alasan citra kampung sangat 

perlu diamati dan melihat potensi desa mana yang harus 

dikembangkan lalu dikemas dengan baik untuk menarik wisatawan. 

 

2. Kelompok Masyarakat 

Nagari ialah suatu komunitas yang harus berkait dengan latar 

belakang tradisi dan keputusan kedepanya desa tersebut tergantung 

oleh tokoh penting sebagai berikut ini:  

 Penghulu 

 Datuak 

 Bundo Kanduang 

 Niniak Mamak 

 Alim Ulama 

 Cadiak Pandai 

 Walinagari 
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 serta tokoh yang berpengaruh lainya.  

 

Tokoh tersebutlah yang mengurusi dalam Nagari yang 

mempunya banyak pengalaman, kemampuan dalam mengelola 

untuk membangun kebersamaan memberdayakan kearifan lokal 

yang bertujuan mencapai sesuatu dalam struktur pemerintahan. 

Pola pikiran, nasehat serta pengambilan dalam keputusan 

menjadi rujukan bagi seluruh warganya maka hal terebut sangat 

bermanfaat bagi warga biasa atau komunitas kecil lainya dalam 

mengajukan pendapat dalam membahas suatu permasalahan, karena 

itulah  kearifan lokal di sini mempunyai nilai-nilai tersendiri, 

tindakan tersebut sudah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat 

Nagari Sianok Anam Suku yang sampai saat ini masih terjaga, 

seperti gambar berikut. 

 

(a)                                    (b)        

Gambar 3.6. (a) Musyawarah Adat Nagari 1960  

(b) Musyawarah Masyarakat, 1975. 

Sumber: Arsip Nagari Sianok Anam Suku, 2020. 

 

3. Nilai-Nilai Agama dalam Kehidupan Sehari-Hari 

Agama yang dianut oleh masyarakat Nagari Sianok Anam suku 

100 % agama Islam, karena hakikat adat seluruh orang 

Minangkabau adalah beragama Islam ketika tidak beragama Islam 

orang tersebut bukanlah orang Minangkabau. kehidupan 

bermasyarakat harus melakukan interaksi sesama seperti bekerja, 
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mengasuh anak-anak sesuai dengan tuntunan agama, Tradisi amal 

jariyah sering dilakukan oleh mayarakat seperti memperbaiki masjid 

secara bersama-sama  dan ini merupapan kebiasaan yang sampai 

saat ini masih dilakukan sampai saat ini. 

 

 
Gambar 3.7. Lokasi Kegiatan Ibadah 
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Adat dan budaya yang berkembang di Nagari Sianok Anam 

Suku mengikuti keselarasan Bodi Caniago (Datuak Parpatiah Nan 

Sabatang) dengan filosofi musyawarah mufakat, “Duduk Sama 

Rendah Berdiri Sama Tinggi” dalam kehidupan bermasyarakat. 

Kehidupan budaya Minangkabau sangat kental dan terjaga 

disini menurut Sako Pusako dengan tatanan suku, kaum dan 

kekeluargaan dari yang tua / nenek moyang sampai kepada anak dan 

cucu yang sekarang perkembangan adat di Nagari monumental 

diawali dengan simbol Gudang Bicaro sebagai balai adat sampai ke 

rumah gadang masing-masing kaum dan keluarga satu ranji nan 

saparuik. 

Adat di Nagari Sianok Anam Suku terdiri dari atas empat 

bagian yaitu: 

a. Adat nan subana adat ( adat basandi syara, syara basandi 

kitabbulah) 

b. Adat nan taradat (aturan adat yang telah digariskan oleh datuak 

paraptiah nan sabatang dan datuak katumanguangan) 

c. Adat nan di adatkan (adat nan salingka nagari) 

d. Adat istiadat (adat sehari-hari) 

 

Dapat digambarkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat 

Sianok Anam Suku masih melakukan kegiatan gotong-royong 

seperti membangun sebuah bagunan, membersihkan jalan dan juga 

seperti dalam pelaksaan kenduri yang masih adanya. Keadaan 

tersebut dapat dilihat pada beberapa bangunan yang berada di Nagari 

Sianok Anam Suku, seperti berikut ini: 

Fasilitas Pendidikan Islam dan Adat di Sianok 

No Fasilitas Umum Jumlah Keterangan 

1 Masjid 1 Masjid Jamik Sianok 

2 Mushola 1 Mushola Mudiak 

3 MDA 1 MDA Masjid Jamik Sianok 

4 TPA 1 TPA Sianok 



Resiliensi Nagari Sianok Anam Suku 

43 

Fasilitas Pendidikan Islam dan Adat di Lambah 

No Fasilitas Umum Jumlah Keterangan 

1 Masjid 1 Masjid nurul amal 

2 Mushola 1 Mushola babul huda 

3 MDA 1 MDA Al-Iklas 

 

Fasilitas Pendidikan Islam dan Adat di Jambak 

No Fasilitas Umum Jumlah Keterangan 

1 Masjid 1 Masjid Syuhada 

2 Mushola 4 Mushola Al-Iklas 

Mushola An-Nur 

Mushola Muttaqin 

Mushola Taqwa 

3 MDA 1 MDA Ansharullah 

4 TPA 1 TPA Ansharullah 

 

Tabel 3.8. Fasilitas Pendidikan Islam 

Sumber: kantor walinagari, 2020. 
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Tabel 3.9. Perubahan Masjid Jamik Anam Suku 

 

Fase Arsip Masjid / Foto 
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Tabel 3.10. Perubahan Masjid Jamik Anam Suku 
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Fase Arsip Masjid / Foto 
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Tabel 3.11. Perubahan Masjid Jamik Anam Suku 

 

Perubahan Masjid Jamik Anam Suku pada tabel di atas 

merupakan penerapan nilai-nilai agama sesuai dengan tradisi nenek 

moyang mereka pertama kali ke Nagari Sianok Anam Suku dengan 

cara gotong royong, masjid tersebut berdiri sekitar abad ke-18 

berubah bentuk dari atap pelana lalu rusak, dibangun kembali terus 

rusak oleh gempa tahun 1987 sampai saat ini berubah bentuk sesuai 

dengan kemajuan ilmu arsitektur dan teknologi pada tahun 2020. 
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pada akhirnya dibangun juga tempat pendidikan Agama Islam yang 

sekarang berada di belakang Masjid Jamik tersebut. Kekuatan 

beragama tersebut menjadi silahturahmi yang yang dimana masjid 

dijadikan sebagai pusat sentral kegiatan agama dan adat yang berada 

di depan perkarangan “Gudang Bicaro” Kegiatan tersebut terjadi 

dari awal peradaban di Nagari Sianok Anam Suku yang masih 

terjaga sampai saat ini. 

 Pada bagian masjid terjadinya resiliensi dan mampu bertahan 

dari awal berdisi sampai saat ini merubah bentuk masjid ketika 

sudah rusak oleh gempa dan kebakaran. Walaupun berubah 

bentuknya sesuai dengan peradaban dan teknologi saat ini masjid-

masjid berdisi kokoh dan ramai dikunjungi tanpa mengurangi 

kesakralan beribadah di masjid tersebut. 
 

4. Ikatan Keluarga 

Banyak bangunan yang berada di Nagari Sianok Anam Suku 

tidak dihuni oleh pemiliknya, mayoritas hampir keseluruhan 

bangunan yang berada di Kawasan Nagari Sianok Anam Suku ialah 

Rumah Gadang Minangkabau. Rumah adat tersebut terbagi atas 2 

yaitu: Rumah Gadang (Rumah Induk) Rumah Tinggal (Rumah Baru 

Setelah Rumah Induk) yang masih bertahan saat ini, karena dalam 

adat Minangkabau Rumah Gandang Induk tidak boleh dijual belikan 

disebut dengan “Harato Pusako Tinggi” karena merupakan rumah 

asal muasal terbentuknya sebuah pemukiman dan dibiarkan rusak 

begitu saja atau di perbaiki dengan musyawarah kekeluargaan. 

Tanah yang diwariskan sangat banyak akan tetapi penduduk asli 

Sianok Anam Suku sangat sedikit berada di daerah tersebut karena 

Minangkabau terkenal dengan tradisi merantaunya sehingga tanah 

tersebut dikelola secara adat dan hukum pemerintah supaya di jaga 

nantinya ketika pemilik tanah kembali dan mendirikan bangunan di 

Sianok Anam Suku tersebut. 
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Rumah gadang terkenal dengan kekokohanya terhadap gempa 

karena bangunan tersebut terbuat dari kayu mengunakan teknik 

pasak tanpa dipaku, sehingga ketika gempa keluarga yang berada 

didalamnya tidak hawatir akan roboh bangunan tersebut, ketika 

diteliti oleh peneliti jepang ternyata bangunan tersebut merupakan 

teknologi kemajuan kontruksi bangunan yang telah diterapkan nenek 

moyang dari dulu-dulunya sehingga mampu bertahan lebih lama, 

Bangunan Rumah Gadang yang sekarang saat ini berada di Nagari 

Sianok Anam Suku umur bangunanya kebanyakan 100-300 tahun 

masih berdiri kokoh dengan konstruksinya sampai saat ini, serta di 

perlukan maintanace yang baik juga ketika bangunan sudah  berusia 

ratusan tahun lamanya. 

Ketika melakukan penelitian dalam pola ruang Nagari Sianok 

Anam Suku pemukiman tersebut sangat terasa unik karena 

mayoritas bangunan yang berada di Nagari Sianok Anam Suku 

mengunakan rumah adat Minangkabau (rumah gadang) sekita 80 % 

sehingga kita bisa merasakan suasana masa lalu dan ada juga 

bangunan yang telah diperbaharui sesusai dengan perkembangan 

maju ternologi seperti pengunaan material dan aritektur dari 

keindahan segi fasade. Bisa dilihat berikut ini: 

Berikut bentuk Rumah Adat Miangkabau yang berada di Nagari 

Sianok Anam Suku: 

 
Gambar 3.8.  Rumah gadang induk 
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Gambar 3.9. Rumah gadang hunian 

 

 
Gambar 3.10. Rumah gadang versi sekarang 

 

 
Gambar 3.11. Rumah gadang versi kolonial belanda 
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Perubahan betuk rumah gadang (a) bentuk rumah gadang versi 

Sianok Anam Suku dengan 4 gonjong mempunyai teras umur 

bangunan sekitar 150 tahun (b) bentuk rumah gadang versi pelana 

karena adanya pengaruh Belanda sehingga bentuk tersebut  banyak 

digunakan pada masanya, adanya bangian rumah yang diperbaiki 

usia bangunan sekita 200 tahun (c) bangunan rumah gadang versi 

modern bisa dilihat material bangunan saat ini ikuti arahan halaman 

sebelumnya yang sering digunakan masyarakat yang mempunyai 

bentuk yang estetika lebih indah usia bangunan sekita 20 tahun  

(d) rumah gadang dulunya sangat bagus tetapi terjadinya bentuk 

karena pengaruh belanda sangat lama sehingga terjadilah perubahan 

bentuk bangunan seperti kolonial belanda karena dulunya bentuk 

bangunan tersebut sangat digandrungi masyarakat dulunya, usia 

bangunan tersebut sekita 80 tahun. 

 kekeluargaan masyarakat Nagari Sianok banyak orang tua 

mereka mengajarkan ke anaknya tentang pendidikan, budaya 

Minangkabau masa lalu, terknik membangun rumah Minangkabau, 

mengambil keputusan, mempengaruhi orang banyak dengan 

kepandainya dalam bernegosiasi sehingga faktor dari kekeluarga 

bisa memberikan edukasi resilienasi yang dimulai dari peradaban 

kecil yaitu keluarga. 

 Ikatan keluarga masih terjalin dengan baik walau keluarga 

tersebut banyak berada di tanah perantauan, momen bertemu 

tersebut bisa kita jumpai pada waktu mudik dan lebaran, dimana 

momen tersebut dimafaatkan semua keluarga untuk berkumpul 

untuk menjadil silahturahmi kembali di tanah kelahiran mereka yang 

berada di Kawasan Nagari Sianok Anam Suku untuk menajlin 

keakraban dari seluruh keluarag mulai dari menantu, anak, cucu, 

kakek, orangtua yang bisa dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 3.12. foto keluarga besar di Sianok Anam Suku pada tahun 2017. 

 

5. Acara Maulid Nabi di Sianok 

Maulid Nabi adalah acara peringatan kelahiran Nabi 

Muhammad SAW pada 12 rabiul awal pertama kali muncul pada 

Dinasti Bani Fatimiyyah di Mesir 909 M yang berideologi Syiah dan 

runtuh pada tahun 1169 M. Namun di Indonesia sekarang ini sudah 

menjadi tradisi yang masih ada di sebagian daerah. Begitu juga di 

kawasan Bukittinggi dan sekitarnya termasuk di Nagari Sianok yang 

sudah ada pada tahun 1700 M sampai ke tahun 1965 masih 

dilakukan oleh warganya akan tetapi berakhir dan tidak dirayakan 

karena masih diagap tidak sesuai dengan Syariat Islam, karena 

dulunya orang Minangkabau dulunya menganut ajaran Budha/Hindu 

yang masi diterapakan dan digabungkan dengan acara Maulid Nabi 

sehingga pada acara perayaan Maulid ada pengabungkan seperti 

bakar kemenyan, sesajen dan sebagaianya sehingga ulama pada 

masa itu menghilangkan tradisi Maulid Nabi. 
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Kegiatan Maulid Nabi bisa dilihan aktifitas pengunaan ruang 

sosial sebagai pusat perayaan di Nagari Sianok Anam Suku 

pergerakan sirkulasi tempat setiap fase per-abadnya sebagai 

mengungkit kegiatan maulid nabi pada masa lalu sebagai kegiatan 

agama yang hilang pada kawasan tersebut. Sejarah masuknya maulid 

nabi di kawasan nusantara masuk sekiar pada tahun 1600M-1700M 

yaitu berkembang pada masa kesultanan Mataram Islam dan masuk 

pada kekawasan Sumatera Barat sekita abad ke-17 keberadaan 

lokasi kegiatan Maulid Nabi bisa dilihat pada tabel berikut ini 

hingga berakirnya perayaan Maulid Nabi tersebut antara tahun 

1965M-1970M.  
 

Tabel Kegiatan Maulid Nabi 
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Fase Lokasi Kegiatan Maulid Nabi 
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Fase Lokasi Kegiatan Maulid Nabi 
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Tabel 3.12. Aktifitas Maulid Nabi 

 

Kegitan Maulid Nabi yang ada di Kawasan Nagari Sianok 

Anam Suku adalah kegiatan tahunan yang di laksanakan oleh umat 

Islam pada kawasan tersebut diperkirakan kegiatan itu sudah mulai 

memasuki Indonesia sekitar abad ke-16 di Pulau Jawa dan 

penyebaranya begitu cepat dan pelaksaanya dimulai di Kawasan 

Sianok dan sekitarnya pada tahun 1700M berdasarkan dari warga 

sekitar yang memahami sejarah kawasan tersebut yaitu, H. Dt. Asril 

Hasan Bungsu yang dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh pada 

kawasasn tersebut, kegiatan tahunan tersebut sudah banyak 

dilakukan di lapangan-lapangan dimulai pada abad ke-17 di area 

Jorong Siaok hingga menyebar ke daerah Jorong Lambah dan 

Jorong Jambak yang berpindah-pindah sesuai dengan pengunaan 

ruang yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan kegiatan 

maulid kegiatan tersebut berupa makan-makan warga, syukuran, 

kegiatan agama dan seterusnya, dan berakhir sekitar pada tahun 

1965 – 1970 dan kegiatan tersebut dilarang karena ada beberapa 
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pemuka agama dan masyarkat mengagap kegiatan tersebut sebagai 

kegiatan bid‟ah atau ketiatan yang tidak dilakukan oleh nabi 

Muhammad SAW apalagi setiap kegiatan masyarakat masih 

mengunakan kemenyan atau sejenisnya yang di akar serta 

masyarakat mengagap sebagai kemusyrikan sehingga kegiatan 

tersebut dihilangkan dan tidak ditidakan lagi sampai saat ini. 

Walupun ada kegiatan maulid nabi hanya sebatas pengajian biasa 

yang ada di derah pingiran Kawasan Nagari Sianok Anam Suku. 

 

6. Melestarikan Adat leluhur 

Tradisi adat yang dianut oleh Nagari Sianok Anam Suku ialah 

adat Minangkabau, dahulu sebelum datangnya Agama Islam daerah 

Minangkabau menganut namanya Agama Hindu, Budha, dan ada 

juga menyembah berhala seiring majunya peradaban Islam masuk 

dari Aceh menyebar ke Sumatera Barat dan ketika saat itu adat 

sudah berdiri lebih dahulu yang kepemimpinanya dipimpin oleh 

seorang datuk yang mempunyai kerajaan-kerajaan dan batas wilayah 

tertentu. Lalu agama tersebut diperkenalkan pada pimpinan Datuk 

sehinga Datuk tersebut dapat menerima Agama Islam karena agama 

pencerah. Sehingga warga yang berada dikerajaan tersebut langsung 

masuk Islam karena mengikuti agama yang mempimpin mereka 

pada saat itu. 

Ada juga sejarah cerita terjadinya perselisihan antara kaum adat 

Minangkabau melawan kaum alim ulama (pemuka Islam) yang 

berselisih terhadap pemahaman, sehingga terjadilah Perang Paderi 

antara dua kelompok yang dimenangkan oleh pemuka Agama Islam 

sehingga mereka melakukan perjanjian dengan nama “sumpah setia 

di bukit marapalam”. 

Sehingga adat dan Agama Islam menyatu dengan baik karena 

tradisi nenek moyang Minangkabau terdahulu masih banyak 

kesamaan dengan kepercayaan dengan Agama Islam sehingga 
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muculah kesatuan adat dan agama dalam sebuah nasehat “Adat 

Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah” yang artinya “adat 

bersandikan syariat, syariat bersandikan kikan kitab allah al-quran 

dan hadist” 

Sehingga perjalinan agama di Minangkabau masih berpengaruh 

sampai saat ini yang dimana setiap sepelisihan selalu diselesaikan 

dengan adat ketika urusan tersebut lebih dalam agama sangat 

dijadikan patokan hukum adat yang sering digunakan dalam 

berbagai masalah sampai saat ini. Ketika melihat kajian adat maka 

bisa disimpulkan setiap hukum yang berada di Minangkabau masih 

diakui dan daerah Sumatera Barat mempunyai hak otonomi khusus 

untuk penerapan hukum dalam menyelesaikan masalah sehingga 

sangat berpengaruh berasal dalam maju tidaknya suatu daerah, 

penerapan hukum sosial antara bermasrakat, dampai kepada hukum 

pendidikan dari sejak kecil. 

 

7. Faktor Budaya Silat terhadap Resiliensi 

Budaya adalah kegiatan yang identik dengan suatu kawasan 

atau daerah, mempunyai keunikan yang menekan identitas suatu 

daerah yang berkembang pada masyarakt terebut yang diwariskan 

secara turun termurun  dari generasi lama ke negerasi berikutnya. 

Kawasan Sianok sendiri memiliki kebudayaan yang masih bertahan 

sampai saat ini yang masih dilakukan sebagai wujud upaya 

melestarikan budaya nenek moyang mereka masa lampau. 

Salah satu budaya yang masih bertahan sampai saat ini adalah 

silek (silat) silek sendiri adalah sebuah seni bela diri yang masih 

populer dikalangan Nagari Sianok. Beladiri silat yang berkembang 

adalah silat tua yang dimana kegiatanya sampai saat ini dilakukan di 

derah kawasan sianok sendiri, di lapangan maupun di ruangan yang 

tertutup yang sekarang ini masih berkembang. Bentuk gerakan yang 

diajarkan pada bela diri Silat Tuo ini iyalah bertahan dan menyerang 
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seperti gerakan binatang alam liar yang digunakan pada kawasan 

tersebut. Lokasi kegiatan silat di Sianok Anam Suku berpindah 

pindah sesuai dengan situasi dan kondisi yang digunkan. 

Resiliensi pada seni budaya yang ada pada kawasan tersebut 

terjadi sangat baik bahkan sangat berkembang khususnya untuk 

beladiri, yang diajarkan turun temurun oleh nenek moyang mereka 

sehingga menjadi kebangaan tersediri untuk mempertahankan 

beladiri tersebut sampai saat ini, perkembanganya tidak hanya pada 

kawasan tersebut bahkan sampai mancan negara karena berdaptasi 

gerak serang serta bertahan yang unik, bela diri ini begitu populer 

setelah ada film “The Raid” dan juga “Merantau”aktor utamanya 

mengunakan bela diri ini sebagai untuk bertahan diri.  Berikut 

pengunaan ruang sebagai kegiatan latihan yang ada dikawasna 

tersebut. 

 

Lokasi Silat 
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No Lokasi Kegiatan Silat 
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No Lokasi Kegiatan Silat 

L
o

k
a

si
 S

il
a

t 
T

u
o

 p
a

d
a

 t
a
h

u
n

 1
9

0
0

 M
 

 
 

L
o

k
a

si
 S

il
a

t 
T

u
o

 p
a

d
a

 t
a
h

u
n

 2
0

2
0

 M
 

 

 
 

Tabel 3.13. Perkembangan Lokasi Silat 
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Analisis Faktor Budaya silat terhadap resiliensi terjadi bahkan 

beladiri tersebut berkembang bebagai macam perguruan ada khusus 

untuk beladiri ada juga untuk turnamen contoh perguruan yang 

populer di sianok adalah singo barantai, perguruan silek harimau 

agam, pergutuan silat harimau lalok PKDF, perguruan silat jujur 

sepadan, silek tuo koto tuo. yang  telah di ajararkan sudah ratusan 

tahun silam. Kegiatan silat ini juga akhirnya membentuk sebuah 

ruang sebagai wadah kegiatan tersebut, yang akhirnya dari gabungan 

ruang tersebut secara tidak langsung membentuk pola kawasan dan 

penataan di dalam pola kawasan Nagari Sianok Anam Suku. 

 

 
Gambar 3.13. Perguruan Silek Tuo Singo Barantai.  

Sumber: sumbarsatu.com, 2015. 

 

Peran masyarakat dalam mengembangkan dan mempopulerkan 

tersebut salah satu adaptasi resiliensi terhadap perkembangan 

beladiri lainya dari negara lain seperti karate, taekondo, moitai, 

kungfu dan jenis lainya sudah berkembangan dikawasan Indonesia 

akan tetapi silat agam / silat tuo masih eksis sampai saat ini dan 
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salah satu yang harus dipelajari oleh pemuda karena dari kecil 

pemuda di Minangkabau telah dikenalkan beladiri tersebut  di surau-

surau, masjid, medan nan bapaneh dan termpat lainya yang menjadi 

sebuah tradisi yang bertahan sampai saat ini yang terus berkembang. 

Berkembanganya silek tuo pada kawasan tersebut menunjukan 

terjadinya kebertahanan dan jenis ketrampilan tersebut masih bisa 

kita jumpai pada saat ini jika kita berkunjung ke Nagari Sianok 

Anam Suku. 
 

 

8. Saluang Sianok 

Saluang adalah sebuah alat musik tradisional yang berada di 

wilayah Minangkabau dan sekitarnya, yang merupakan sejenis 

seruling yang terbuat dari bambu (talang). Alat musik tradisional ini 

termasuk ke dalam jenis  klasifikasi aerophone yang berfungsi 

sebagai instrumen melodis dalam sebuah pertujukan penyambutan, 

pesta dan perayaan. Dalam sejarah perkembangan alat musik tiup ini 

terdapat empat jenis saluang yang tersebar pada wilayah 

Minangkabau dan sekitarnya yaitu: saluang panjang, saluang pauh, 

saluang darek, saluang sirompak. (syeilendra, 2000). 

Masing-masing alat musik saluang memiliki struktur instrumen, 

warna bunyi dan juga teknik memainkan berbeda setiap saluang. 

Perbedaan tersebut menjadi karakter tersendiri sesuai dengan dari 

mana daerah dan jenisnya berbeda. Pada umumnya kesenian saluang 

di Minangkabau berfunsi sebagai media hiburan bagi masyarakat 

Minangkabau. Walaupun dulunya alat musik saluang kerap 

digunakan sebagai tempat ritual magis akan tetapi seiring perubahan 

zaman dan berubah pola pikiran serta perlakuan masyarakat maka 

kesenian saluang dewasa ini hanya digunakan sebagai media hiburan 

pada waktu pertujukan penyambutan, perta dan perayaan. Pertujukan 

saluang sendiri pada waktu ini ditunjukan  seiring ditampilkan pada 
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acara perta pernikahan atau jenis upacara adat di Minangkabau.alat 

musik saluang tersebut bisa dilihat pada gambar berikut ini. 

 
Gambar 3.14. Pertujukan kesenian saluang. 

Sumber: sumbarsatu.com, 2020. 

 

Pertunjukan alat musik saluang pada saat ini masih bisa kita 

jumpai di kawasan Nagari Sianok Anam Suku dimana pertujukan 

tersebut bisanya diadakan pada waktu acara pernikahan atau acara 

adat yang ada dikawasan tersebut, tingkat kesulitan kesenian ini bisa 

dibilang sangat sulit memainkanya akan tetapi saluang sendiri masih 

bisa kita lihat dan kita jumpai. Kebertahanan kesenian alat musik ini 

masih terjaga sampai saat ini dan menjadikan pertunjukan yang 

paling diminati pada acara-acara adat. Walaupun banyaknya jenis 

alat musik modern yang berkembang di sekitar wilayah Sianok akan 

tetapi alat musik saluang sampai saat ini masik sangat eksis dimana 

ketika setiap acara sering dihadirkan kertampilan memainkan musik 

tersebut. 
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9. Tari-Tarian Sianok 

Tarian Minangkabau yang ada di Sumatera Barat mempunyai 

tarian kultur. Sesuai dengan tradisi Minangkabau yang hidup secara 

menetap di berbagai nagari, kabupaten/kota, di Sumatera Barat 

mempunyai tarian yang menceritakan tentang kehidupan mereka. 

Tarian di lakukan pada upacara adat, penobatan seorang penghulu, 

penyabutan tamu, pernikahan, kematian dan pesta desa. Sampai saat 

ini tarian yang ada pada keturunan Minangkabau masih memandang 

tarian merupan sebuah warisan budaya nenek moyang mereka, yang 

telah diwariskan secara turun temurun menjadi sebuah kebudayaan, 

mengakui keberaaan tarian sebagai identitas bersama yang 

mencermikan kehidupan, kepribadian, kegiatan sosial mereka secara 

kolektif. 

Keberadaan tari-tarian sendiri pada Kawasan Nagari Sianok 

Anam Suku masih ada dan bertahan sampai pada saat ini, ada 

beberapa tarian yang eksis yang sering dipertunjukan pada setiap 

acara adat, acara pemerintah, festival budaya, lompa bakat, 

penyambutan tamu penting masih dilakukan sampai pada saat ini. 

Ada beberapa tarian yang masih di lestarikan pada Kawasan Nagari 

Sianok Anam Suku ialah tari pasambahan, tari piriang, tari 

galombang, serta randai. Masyarakat Nagari Sianok Anam Suku 

yang masih akan kental dan kuat akan budaya masih melestarian 

tarian tersebut sampai saat ini dengan selalu menghadirkan setiap 

acara bersatus pemerintah dan adat, serta menjadikan pertunjukan 

unik dan kebangaan tersendiri ketika melakukan tarian tersebut. 

Kebertahanan sendiri pada tari-tarian di Kawasan Sianok ditunjang 

karena mempunyai nilai daya jual indutri kesenian tersendiri dimana 

adanya sangar-sangar pada sekitar Kawasan Nagari Sianok, 

pertunjukan tersebut sering ditampilkan setiap hari pada kawasan 

Plaza Jam Gadang dimana pertujukan seni selalu menghibur warga-

warganya yang ada datang kebetulan Jam Gadang, dengan Sianok 
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sangat dekat sekali jaraknya hanya memerlukan waktu sekitar 5 

menit dari akses jalur darat. 

Keberadaan tari-tarian yang masih ditampilkan sampai pada saat 

ini dengan masih terus menerus diadakan pada setiap acara 

pemerintah dan adat sehingga keberadaan tari-tarian tersebuh masih 

layak bersaing dengan tari-tarian yang baru dari luar  dan merupakan 

warisan nenek moyang mereka masih bertahan sampai saat ini, kita 

masih dapat menjumpai tari-tarian tersebut pada Kawasan Sianok 

sampai pada saat ini. Maka kebertahan budaya atau tari-tarian yang 

diwariskan masih bertahan dengan baik hingga menjadi kebangaan 

tersediri masyarakat dan kultur Minangkabau yang kuat ketika 

memuliakan tamunya yang datang pada kawasan tersebut. 
 

3.3 Analisis Land Use 

Land Use adalah bagian luas dari permukaan bumi yang 

digunakan manusia sebagai tempat tinggal dengan memanfaatkan 

daratan bumi yang mempunyai ciri-ciri. segala tempat yang dikenal 

yang bersifat cukup baik maupun sifatnya mendaur, dari permukaan 

biosfer, geologi, atmosfer, hidrologi sampai pupulasi hewan dan 

tanaman, dan juga output dari kegiatan manusia pada zaman dahulu 

sampai pada zaman saat ini. Semua dari tanda zaman dahulu, 

prasejarah sebagai tanda-tanda yang dikenal pada zaman manusia 

yang akan datang mempelajari kajian tersebut sebagai pembelajaran 

manusia terhadap pengunaan lahan dahulu yang dimanfaatkan 

kepada manusia zaman sekarang dan masa akan datang nantinya 

(FAQ,1976 Notohadiprawiro,1991) perkembangan kota lebih 

cenderung secara fisiknya dari waktu ke waktu mengalami 

perubahan secara dimanis/melebar, sementara itu sebaliknya 

sepadan kota tidak pernah berubah sama sekali bersifat statis, batas 

fisik kota harus memperhatikan ruang tata kotanya karena dari masa 

ke masa pertumbuhan penduduku dan berkembangnya kegiatan 
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ekonomi, sehingga pemerinyah harus bisa menyelesaikan msalah 

tersebut. 

Ada beberapa pendapat menurut beberapa ahli berbeda dalam 

mendenifinisan land use yang membedakan tersebut adalah tentang 

pemanfaatn lahan dan pengertian pengunaan lahan, namun terkait 

dalam berbedaan masalah tersebut beberpa literatur yang ada saat ini 

mengatakan bahwa pemanfaatan lahan dan pengertian pengunaan 

lahan itu adalaha hal yang sama bisa dilihat dalam aktifitas manusia 

di permukaan bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Vink, 

1975, 1983, dalam Ritohardoyo, 2009). 

Sebuah kegiatan pengunaan, pemakaian dan pemanfaatan lahan 

merupakan suatu campuran yang komplit dari berbagai bentuk 

karakteristik pemilikan, lingkungan fisik, struktur dan penggunaan 

ruang (Kaiser,1995). Pola pemanfaatan dalam sebuah lahan 

lingkungan berupa tanah adalah gunanya sebagai pengatur dalam 

kegiatan untuk menunjang kebutuhan hidup manusia sebagai 

keberlajutan dalam kehidupan dalam bentuk jumlah, lokasi dan 

jenisnya. Menurut (Arsyad,1989) membagi pengunaan lahan ke 

dalam dua jenis kategori yaitu pengunaan lahan yang utama yaitu 

lahan pertanian dan lahan non pertanian. Lahan pertanian meliputi 

sawah, perkebunan, hutan dan lahan, serta padang rumput termasuk 

kedalam lahan untuk peternakan dan perikanan. 

Pesatnya perkembangan di pinggiran kawasan kota atau di 

perkampungan didukung karena banyaknya meningkat pertumbuhan 

penduduk karena tempat tersebut lebih nyaman untuk ditingali 

diperkotaan dan jauh dari kepadatan kota. Terkait dengan bentuk 

membagikan pemanfaatan ruangan lahan, terbadap beberapa macam 

bentuk teori mengenai bentuk ditribusi keruangan. (Bintaro 1977) 

mengatakan adanya tiga bentuk keruangan pengunaan lahan 

perumahan maupun pemukiman terutama di daerah-daerah 

pedesaan. Tiga teori terkait yang dikemukakan ialah: a) Nucleated 
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Agricultur Village Community, b) Line Village Commonity, c) Open 

Country ot Trade Center Community. 
 

A. Perkembangan Landuse di Nagari Sianok Anam Suku 

Pada abad ke-16 nenek moyang Nagari Sianok Anam Suku 

mulai bermukim pada daerah tersebut, pada waktu itu lahannya 

masih seperti hutan yang belum terbangun sedikitpun bangunan atau 

perkampungan banyak hewan-hewan liar dan buas. Perkembangan 

pembangunan kawasan Kota Bukittinggi berdapak kepada kawasan 

perkapungan di tepian kota tersebut salah satunya Nagari Sianok 

Anam Suku.  

Harga tanah cukup tinggi di perkotaan menjadikan kawasan di 

sekitarnya menjadi tempat strategis untuk mejadikan pemukiman 

baru nantinya sebagai tempat tinggal, lingkunagan yang lebih 

nyaman dari kota, aksebilitas yang teroganisir dengan baik ke pusat 

Kota Bukittingi serta fasilitas yang cukup mewadahi sehingga 

faktor-faktor tersebut menjadikan perkembangan kawasan Nagari 

Sianok Anam Suku. Perkembangan tersebut bisa kita lihat pada 

gambar berikut ini. 
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Fase Land Use 
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Tabel 3.14. Perkembangan Landuse di Sianok Anam Suku 
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Perkemangan landuse pada kawasan kampung Nagari Sianok 

Anam Suku merupakan pemukiman yang tidak teratur bisa dibilang 

terpisah-pisah, karena pada abad ke-16 pertama kali nenek moyang 

Nagari Sianok Anam Suku bermukim di daerah tersebut dengan cara 

memanfaatkan hasil lahan, dulunya mereka mempunyai rumah 

seperti pondok-pondok yang dijadikan rumah sedangkan 

perkarangan mereka pada waktu itu ialah hasil perkebunanan dan 

persawahan mereka, maka sebab itu pemukimanya agak sedikit 

berjarak. Seiring bertambahnya penduduk pada Kawasan Sianok 

mereka makin menyebar ke daerah Lambah Barat dan Kawasan 

Jambak sehingga kawasan tersebut bernama Nagari Sianok Anam 

Suku.  

Permukiman pertama pada darah tersebut terbagi atas 2 yaitu 

lambah dengan sumber airnya dan Nagari Sianok Anam Suku 

sebagai persawahanya, ruan terbentuk dan di batasi oleh persawahan 

antara Jorong Lambah, Jorong Jambak, Koto Gadang, Matur dan 

sungai berbatasan dengan Kota Bukittinggi. Dimulai pada tahun 

1980, daerah Sianok di jadikan objek wisata rumah gadang dan di 

kunjunggi oleh wisatan mancanegara karena masih asri dan pada 

waktu itu Kota Bukittinggi yang bersebelahan dengan Nagari Sianok 

Anam Suku juga sering di kunjunggi oleh wisatawan maka daerah 

kota menjadi berkembang dengan pesat maka munculah hotel-hotel, 

wisama, apartement, dan macam penginapan lainya ditambah lagi 

dengan meningkatnya populasi penduduk yang tinggal serta luasnya 

pemuiman bertambah di kota. Pemukiman baru pun bermunculan di 

daerah yang berdekatan dengan Kota Bukittinggi maka munculah 

jalan-jalan baru yang dimana setiap gang didaerah tersebut di aspal. 

Di daerah pinggiran Kota Bukittnggi bersifat meyebar pada 

pemukimanya dan bergabung secara linear akibat munculnya lahan 

baru di sepandang jalan penghubung kawasan Kota Wisata 
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Bukittinggi dengan Kawasan Desa Wisata Nagari Sianok Anam 

Suku. 

Pada Kawasan Nagari Sianok Anam Suku ada beberapa jorong 

yang terbentuk akibat padatnya kawasan Jorong Sianok yaitu 

pemukiman baru Jorong Jambak dan bagian barat lambah disitu 

pemukimanya tidak teratur karena rumah tersebut di bentuk diatas 

tanah pemilik sehingga menyebar. 

 

B. Perkembangan Landuse Sianok dengan lokasi sekitar 

Nagari Sianok Anam Suku mempunyai 3 akses jalan menju 

daerah-daerah sekitarnya seperti daerah timur berbatasan dengan 

Kota Bukittinggi, daerah selatan dengan Koto Gandang, daerah 

timur dengan Matur. daerah dengan pengaruh paling besar ialah 

Kota Bukittinggi sangat dekat dangan pusat kota. Dengan 

mengembangkan potensi yang ada untuk memajukan perkembangan 

melalui aksesibilitas. 

 

 
 

Gambar 3.15.. Jarak Dengan Pusat Kota Bukittinggi 

Sumber: https://maps.google.co.id/data peta, 2020. 
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Jarak ke Kota Bukinttinggi sekita 3 kilometer potensi saling 

mempengaruhi dan memanfaatkan antar kota dan desa sering terjadi 

dimulai dengan bahan pokok seperti sayuran, padi dan bahan pokok 

lainya dibutuhkan oleh Kota Bukittinggi didapat dari dari Sianok 

Anam Suku, Matur dan Koto Gadang lewat jalan Nagari Sianok 

Anam Suku sehingga potensi perkembangan ekonomi di Nagari 

Sianok meningkat. Lahan yang digunakan sebagai tempat usaha 

skala micro.  Rumah makan, sampai objek wisata menyebar di 

daerah tersebut, berikut pemetaan landuse yang terjadi. 

 

 

 

Gambar 3.16. Peta Existing Tata Guna Lahan Sianok 

 

Berdasarkan pada gambar sebelumnya menunjukan bahwa hasil 

tataguna lahan pada Kawasan Kampung Nagari Sianok Anam Suku 

pada tahun 2020 dapat dinilai bahwa kampung tersebut lebih 

didominasi oleh pemukiman penduduk sekitar 3075 orang dengan 
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jumlah penduduk Jorong Sianok 1117 orang, Jorong Lambah 732 

orang dan Jorong Jambak 1226 orang, sehingga masyarakat 

membutuhkan fungsi komersial bahan pokok maka munculan usaha 

kecil dan menengah pada kawasan tersebut, usahanya ikut 

berkembang di pinggir jalan ketika pengunjung melewati daerah 

tersebut untuk singgah sementara membeliakan maka Kampung 

Sianok memanfaatkan hal tersebut. Seperti pada gambar berikut ini. 

 

Perkembangan Landuse dari sisi usaha kecil dan menengah 

  

Warung Nasi Ampera RM. Khas Bukittinggi 

 
 

Lesehan Sianok Ruko Lambah 

 

 

Ampera Lambah Dapur Lambah 
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Perkembangan Landuse dari sisi usaha kecil dan menengah 

 

 

Rumah Kerajinan Warung ketupat 

 
 

Rumah Makan Jambak Panorama Lambah 

 
 

Pedagang kakilima Lesehan Sianok 

 

Tabel 3.15. Jenis Usaha Kecil Dan Menengah Di Sianok 

 

Bukti pada gambar diatas ialah adaptasi masyarakat terhadap 

pergerakan majunya sektor wisata yang berdekatan pada daerah 

tersebut dalam mengemangkan tata guna lahan untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidup masyarakat. Mulai dari melihat peluang akses 

jalan, bahan pokok masyarakat maka munculah usaha-usaha seperti 

pada gambar di atas. 
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C. Deskripsi Perkembangan Kawasan Kampung Sianok 

Perkembangan kawasan kampung Nagari Sianok Anam Suku 

dalam melakukan kegitan sosial yang aktif bentuk perekonomian 

bisa dipetakan berdasarkan tataguna lahan masing-masing. Dengan 

cara pemetaan dapat mengidentifikasikan Figure Ground terkait 

dengan perencanaan ke depan maupun perubahan fungsi lahan 

nantinya sehingga perubahan bisa dicatat sebagai arsip dari masa 

sekarang dan kedepannya. 

Terkait dengan perubahan bentuk pola-pola ruang dan rencana 

kedepanya fungsi kawasan sekarang pada Kawasan Nagari Sianok 

Anam Suku lebih dominan oleh pemukman penduduk ditopang oleh 

usaha-usaha menangah kecil. Tumbuhnya fungsi ruang baru seperti 

tempat usaha oleh penduduk  dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

 
 

Gambar 4.17.. Peta Figure Ground 
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Perwujudan bentuk ruang sangat erat kaitanya dengan masa 

padat bangunan / urban solid, ruang yang terbuka / urban void. 

Ditunjukan dengan peta hitam putih yang menunjukan perbedaan 

luas bangunan runag terbuka dangan pemukiman penduduk pada 

kawasan tersebut. Pada koridor existing yang ditunjukan di atas 

bagaimana bentuk kepadatan bentuk bangunan ruang terbuka (urban 

void) terutama pada kawasan perbatasan dengan petanian, batas 

sungai dan perhutanan yang masih terjaga ke asliannya. Sedagkan 

bentuk pemukiman pada Jorong Sianok, Jorong Lambah dengan 

Jorong Jambak kepadatan bangunan hampir terbentuk (urban solid) 

terutama bagian Jorong Sianok terlihat lebih padat pada peta figure 

ground, sedangkan jambak masih menyebar jarang dan pada Jorong 

Jambak lebih ke penyebaran pemukiman (urban void) dengan 

penyebaranya mengikuti arah jalan. 

Kualitas ruang terbentuk pada setiap jorong berbeda-beda sesuai 

dengan kepemilikan tanah yang menguasasi pada daerah tersebut, 

diperkirakan kedepanya daerah jambak bakalan ditumbuhi 

pemukiman baru karena penyebarannya sekarang masih melebar 

dengan luas tanah yang cukup, sedangkan Jorong Jambak dengan 

Sianok batas lahan tanah sudah dipenuhi oleh sektor pertanian serta 

kepemilikan yang jelas. Bisa dibilang daerah tersebut kualitas udara 

masih terjaga dengan penyebaran bangunan sekita 25% dan lahan 

yang masih belum digunakan sebagai lahan pemukiman sekitar 75% 

dari keseluruhan batas wilayah Kawasan Nagari Sianok Anam Suku. 

 

3.4 Analisis Open Space 

Ruang terbuka (Open Space) ialah ruang yang berada di luar 

massing building yang digunakan dan bentuk ruang tersebut dapat 

mempengaruhi oleh orang untuk melakukan aktifitas bermacam-

macam, ruang tersebut seperti: jalan, pedestrian, lapangan, taman 

kota, plaza, serta taman rekreasi (Hakim,2003) 
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Penataan kebutuhan ruang sangat diperlukan, pastinya 

kebutuhan tersebut ialah ruang terbuka (Open Space) yang sangat 

penting dan perlu diperhatikan dalam perkembangan dalm sebuah 

kawasan. Ada beberapa pendapat tentang open space yaitu terbentuk 

pada abad ke-15 masehi seiring lahirnya zaman Renaissance, 

penenrapan tersebut telah digunakan oleh orang-orang barat pada 

zaman itu. Sedangkan menurut Paul Zaker dibidangnya keahlianya 

perkotaan mengakatakan perkembangan ruang terbuka sudah 

terbentuk pada zaman Yunani Kuno pada abad 500 sebelum masehi, 

karena pada waktu itu perkembanganya masih  dalam gerak maju 

mundur tentang Open Space, pada tahun-tahun berikutnya pada abad 

ke-15 lahirlah seniman dunia yang terkenal seperti: Cristopher 

Wren, Mansart, Michaelangelo dan lainya mengembangkan konsep 

ruang terbuka untuk mendorong perkembanganya sampai saat ini. 

Puncak dari konsep ruang terbuka telah mulai mencapai 

puncaknya sekitar abad ke 17 sampai 18 pada zaman Baroque, 

perkembanganya sesuai dengan perubahan mamfaat ruang terbuka 

tersebut. Salah satu peningalanya yaitu ruang terbuka publik kota 

klasik madrid fungsi utamanya ialah sebagai tempat Meeting Point 

berbagai kalangan. Jika pada abad ke-20 ini konsep ruang terbuka 

(Open Space) yang terlintas oleh pola pikir masyarakat ialah sebuah 

taman kota yang dipenuhi oleh pohon pelindung setiap tepian ruas 

jalan pingiran kota, yang terkesan sangat nyaman ketika 

melewatinya dan melakukan aktifitas-aktifitas di bawah pohon 

seperti jalan santai maupun sebagai tempat duduk yang dinaungi 

oleh dedaunan pohon. 

Sebagian masyarakat juga ada berfikiran bahwa open space 

ialah ruang kosong tanpa apapun yang dimana di bawahnya hanya 

disediakan plaza yang dimana masyarakat bebas melakuakn aktifitas 

diarea tersebut, seperti pada gambar berikut ini. 
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Gambar 3.18. Plaza Jam Gadang Bukittinggi 

 

Semua pendapat masyarakat teantang ruang terbuka itu benar 

kebutuhan Open Space berkembang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat yang akan menggunakannya. Ruang terbuka sangat 

penting bagi masyarakat dimana disitu terjadi aktifitas sosial dengan 

jumlah banyak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan 

penunjang hidup dimana manusia dikenal sebagai mahluk sosial 

yang saling membutuhkan satu sama lainya. Bentuk ruang lainya 

sebagai ruang terbuka ialah taman kota, lapangan, alun-alun, yang 

terbentuk dalam jumlah besar untuk menikmati pendangan, jalan-

jalan, piknik, tempat berdagang, jajan yang bertujuan sebagai tempat 

hiburan yang bersidat rekreatif. 

 

A. Taman Rekreasi (Theme Park) 

Ruang rekreasi adalah salah satu elemant open space yang 

berada di Kawasan Kampung Nagari Sianok Anam Suku, ruang 

terbuka ini terbentuk akibat dari patahan bumi yang terjadi pada 

abad pertengahan sebelum kolonial belanda menajajah Indonesia. 

Patah-patahan tersebut membentuk ruang yang mengeilingi daerah 

tersebut. Tempat ini dijadikan oleh warga sekitar sebagai tempat 

rekreasi wisata alam yang bertujuan untuk menopang perekonomian 

masyarakat yang berada di sekitar daerah tersebut. Berikut tempat 

lokasi taman rekreasi dalam bentuk tabel. 
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No Tempat Rekreasi 

1 

 

Kapal Toman ialah salah satu open space yang berada di Jorong 

Lambah, sebelumnya tempat tersebut hanyalah sebuah tanah 

lapang yang berada di pingiran sungai Panorama Sianok. Peluang 

taman rekreasi ini terbentuk karena banyaknya masyarakat yang 

berkunjung tetapi belum ada wadah yang mempung masyarakat 

untuk melakukan aktifitas pada area tersebut. Sehingga munculah 

ide yang mengabungkan unsur panorama indahnya perbukitan 

dengan aliran sungai yg jernih, ditambah dengan resto untuk 

mendung pengunjung betah berlama-lama di daerah tersebut. 

2 

 

Panorama Lambah yang berada di perbatasan Nagari Sianok Anam 
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Suku dengan Kota Bukittinggi. Tempat ini dulunya hanyalah 

lapangan rerumputan yang luas yang berada di tepi sungai 

perbatasan kota dengan desa. Karena semakin banyaknya 

pengunjung di daerah tersebut pemerintah sekitar membuat public 

space guna menunjang wisatawan untuk berkunjung pada daerah 

tersebut. Fasilitaspun ditambah oleh pemerintah seperti di 

sediakanya shelter-shelter sepanjang tepian sungai, dibuatnya retail 

pedagang kaki lima, disediakan parkiran yang luas untuk 

menampung  kendaraan pengunjung, maka dari situ tumbuhnya 

usaha-usaha baru di sekitar seperti rumah makan dengan konsep 

terbuka ditambah dengan panorama yang indah dengan sejuknya 

udara sehinga mendapat nilai plus pagi pengunjung yang ingin 

menunjungi panorama lambah. 

 

Tabel 3.16. Taman Rekreasi 

 

B. Lapangan 

Lapangan termasuk salah satu pembentuk elemen open space 

dimana tempat tersebut bisa mewadahi berbagai macam aktifitas 

sosial masyarakat, di Kawasan Nagari Sianok Anam suku sendiri 

ada beberapa lapangan yang mampung menaungi seluruh aktifitas 

masyarakat dari zaman nenek moyang Nagari Sianok sampai pada 

saat ini, mulai dari aktiftas adat sampai kedalam aktiftas ke agamaan 

warga Sianok sendiri. Lapagan Medan Nan Bapaneh itu berada di 

depan Gedung Bicaro perkarangan Masjid Jamik Anam Suku. 

Lokasinya berada pada gambar berikut: 
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Gambar 3.19.. Medan Nan Bapanen, Jorong Sianok. 

 

 

Lapangan Medan Nan Bapaneh sudah ada sejak pertama kali 

nenek moyang Nagari Sianok pertama kali bermukim didaerah 

tersebut terdapat beberapa arsip nagari dimana aktifitas tersebut 

telah banyak dilakukan, mulai dari kegiatan Adat Minangkabau, 

musyawarah, pertikaian antar masalah, kegiatan pecak silat, perta 

tahunan kemerdekaan, dan banyak aktiftas lainya. Bisa dilihat pada 

gambar berikut ini. 
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Foto aktifitas masyarakat di lapangan Medan Nan Bapaneh 

 
 

Acara 17 agustusan, 1972 Lomba antar desa, 1883 

 

 

Acara 17 agustusan, 1980 Kolam renang, 1866 

 
 

Acarara adat 1960 Lebaran tahun 1885 

  

Acara pengangkatan datuk 2019 Medan nan bapaneh Tahun 2020 

 

Tabel 3.17.. Aktifitas lapangan Medan Nan Bapaneh 
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Open space yang ada di Nagari Sianok Anam Suku berada di 

Jorong Sianok dimana ruang terbuka sudah diciptakan untuk 

menampung aktifitas dari anam suku yang ada pada daerah tersebut, 

dimana dulunya tempat tersebut adalah dimana seluruh aktifitas 

keadatan pemimpin dari seluruh anam suku yang ada merundingkan 

sesuatu yang ada dengan tempat batu sebagai tempat duduknya. 

 

   

Gambar 3.20. Batu Tempat Duduk Pimimpinan Anam Suku 

 

Maka tempat itulah jadi cikal bakal open space yang ada yang 

sekarang menjadi aktifitas sosial yang paling populer. Bisa kita lihat 

bagaimana perkembangan open space sesuai dengan kebutuhan dari 

penggunanya, dulunya tempat tersebut ada kolam mandi yang besar 

dimana dulu disitu aktifitas mandi bersama memenuhi kebutuhan 

masyarakat mulai dari minum, mandi serta mencuci setelah 

terjadinya kemajuan teknologi masyarakat lebih suka mandi di 

rumah masing-masing sehingga tempat kolam berenang ditutup dan 

dijadikan sebagai tempat parkir kendaraan pada area masjid. Setelah 

terjadinya penimbunan kolam renang sekarang menjadi tempat yang 

luas sehinga daya tampung ruang terbuka. Dulunya para pemimpin 

desa merunding masalah tersebut sehinga keluarlah hasil opsi dan 

dilaksanakan sebagai ruang terbuka untuk aktifitas sosial yang ada di 

Nagari Sianok Anam Suku. 
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C. Jalan 

Jalan merupakan sebuah elemen dari ruang terbuka dimana dari 

jalan merupakan penghubung antara ruang ke ruang lainya.jaralan 

merupakan sebuah ruang terbuka yang memiliki kakater yang sangat 

kuat fungsionalnya dan bisa dibilang lebih kuat dari Square. 

Aktifitas yang dihasilkan sangat enerjik. Dimana manusia sangat 

membutuhkan akses tersebut guna menunjang aktifitas 

bersosialisasi.  

Jalan terbagi atas dua fungsi, pertama jalan sebagai serana 

transportasi kendaraan darat melibatkan unsur mesin, yang kedua 

jalan bagi penguna jalan kaki seperti pedestrian dan sebagianya. 

Proses tersebut melibatkan unsur perkerasan tanah mengunakan 

material semen mauapun aspal. Seiring perkembangan fungsi space 

barupun tumbuh. Elemen jalan sendiri di Sianok Anam Suku masih 

ada beralasan tanah dan sudah ada yang dicor dan di aspal. 

Masyarakat disitu pun tidak ada melaporkan untuk meminta bantuan 

dana guna terjadinya pembentukan jalan, mereka masih nyaman 

untuk melewati area perumahan mereka walau beralasan tanah dan 

becek. Jalan di Sianok Anam Suku sendiri bisa dibilang awet karena 

lebih dari puluhan tahun masih kuat dan terjaga dengan baik. 

Sianok sendiri berada dipingiran Kota Bukittinggi, maka 

perkembangan perkembangan jalan untuk diperuntukan penunjang 

transportasi berkendara lebih ditunjang. Seperti gambar berikut ini. 

 

Gambar 3.21.  Jalan Utama Jorong Sianok 
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Pada gambar di atas hanya terjadi perkerasan aspal saja yang 

diperuntukan untuk transportasi, jalan tersebut bisa di bilang sangat 

awet dan kuat walau sering dilewati warga. Jalan tersebut pertama 

kali di aspal sekitar pada tahun 1970. Sedangkan jalan yang 

diperuntukan untuk pejalan kaki hanya ada sekita 1,5 meter saja 

tetapi belum ada dibuat khusus untuk pedestrian sehingga warga 

haru berhati-hati dalam melewati jalan terebut. Visualisasi bisa 

dilihat pada gambar berikut ini. 
 

 
Gambar 3.22. Pedestrian Sianok 

 

Pada gambar di atas terlihat pejalan kaki harus berjalan di aspal 

yang seharusnya diperuntukan untuk berkendara motor, sedangkan 

pedestrian di jadikan warga sebagai tempat meletakkan barang 

dagangan untuk usaha jual beli. Seharusnya area tersebut harusnya 

dibuatkan khusus pedestrian karena dilingkuangan tersebut terdapat 

lalu lalang kendaraan terkadang cepat oleh angkutan umum angkot, 

kendara bermotor, serta mobil untuk menunju ke Kota Bukittinggi, 

Matur atau Koto Gadang. Anak-anak sering melewati area tersebut 

utuk bermain ke rumah teman meraka sehingga dikhawatirkan takut 

terjadi kecelakaan yang berakibat fatal pada seluruh warga sekitar, 
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sehingga warga mengakali untuk membuat polisi tidur yang pada 

daerah tersebut bagi pengunan kendaraan agar memperlambat 

kendaraan mereka ketika melewati jalan utama Jorong Sianok, 

Jorong Lambah dan Jorong Jambak. Berikut contoh polisi tidur yang 

berada di Nagari  Sianok Anam Suku. 

 

Gambar 3.23. Polisi Tidur Jorong Sianok 

 

3.5 Analisis Lingkage 

Lingkage adalah salah satu elemen pembentuk pola blok pada 

suatu kawasan. Selain itu jalan juga bisa disebut ruang yang berada 

diantara sebuah lorong ruang publik atau blok-blok kawasan yang 

membuat sebuah jariangan penghubung antar ruang. 

Definisi Lingkage menurut Dinas Pekerjaan Umum (1996) suatu 

prasarana penghubung darat dalam bentuk apapun, meliputi semua 

bagian dari sebuah pergerakan yang digunakan untuk akses lalu 

lintas. Sedangkan menurut Francis D.K.Ching, lingkage adalah yang 

mampu menampung pengguna dengan segala aktifitas yang berbeda-

beda pula, Francis (1987). Sehingga dari situ terbentuklan pola-pola 

berbagai macam bentuk untuk penunjang aksesibilitas. 
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Pola jalan kawasan terbentuk karena adanya beberapa susunan 

pembentuk pada kawasan kecil maupun kawasan besar dalam 

sebuah sistem. Menurut Carmona dkk (2003) terbnatuknya sebuah 

jaringan jalan dikarenakan dipengaruhi oleh tataguna lahan , 

kepadatan bangunan, harga tanah, intensitas pengunaan lahan, 

pencapian aksesibilitas  dan kemudahan warga dalam mengingat 

jalan disebuah kawasan desa maupun kota. Pembentukan jaringan 

sirkulasi yang menghubungkan dati tempat kegitan ke pusat kegiatan 

akan membentuk struktur ruang dalam sebuah kota. Elemen-elemen 

pembentuk ruang dalam sebuah kawasan adanya jalan pergerakan 

sirkulasi transportasi yang berwujud: 

1. hierarki pusat pelayanan pada kawasasn tersebut, pusat 

pemerintah;  

2. prasarana jalan;  

3. rancang bangunan kota (Wongso, 2001). 

 

Dengan demikian aktiflah fungsi suatu tatanan ruang yang 

ditentukan oleh elemen-elemen pembentuk dari aktifitas wujud dan 

fisiknya. 

 

A. Perkembangan Lingkage Nagari Sianok Anam Suku 

Keberadaan jalan dan kondisi Kawasan Nagari Sianok Anam 

Suku tidak dapat dijelaskan tanpa memahami perkembangan 

kawasan secara menyeluruh. Dengan ini peneliti mencari 

narasumber terpercaya untuk mengetahui sejarah asal muasal 

pemukiman Sianok, dengan cara menelaah berkas-berkas yang 

sebelumnya telah hilang dan buku sejarah Minangkabau untuk 

mengetahui pola perkembang jalan. Serta mendeskripsikan dan 

mencocokan informasi menjadi banahan acuan perkembangan 

Kawasan Sianok nantinya. Berikut bentuk pertumuhan jalan pada 

Kawasan Nagari Sianok Anam Suku. 
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Gambar 3.24. Perkembangan Lingkage di Sianok 
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1. Perkembangan jalan Nagari Sianok Anam Suku (1600M - 

1700M) 

Perkiraan nagari tersebut sampai pada abad ke-16, 

perkembangan awal kampung ini ditandai perpindahan penduduk 

Nagari Pariangan, Padang Panjang ke Luhak Agam yang 

berlangsung dalam empat rombongan. Empat rombongan tersebut 

yaitu Nagari Guguak, Tabek Sarajo, Sianok, dan Koto Gadang. 

Yang melewati Gunung Marapi sampai ke Nagari Balai Gurah dan 

Pasia Ampek Angek, dan akhirnya memasuki Bukittinggi lalu 

membuat perkampungan dengan Nagari Sianok. Berikut pergerakan 

pertama kali perpindahan penduduk ke Kawasan Sianok. 

 

 
Gambar 4.25. Awal Perpindahan Penduduk Ke Sianok 

Sumber: https://maps.google.co.id/data peta, 2020. 

 

Perkiraan pelancong tersebut sampai pada abad ke-16. Pada 

waktu itu penghidupan rakyat di zaman itu hanyalah bertani dengan 

berusaha mendapatkan tanah-tanah untuk memperluaskan 

perkebunan mereka, hutan rimba belukar tersebut dibakar lalu 
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dibangunlah pondok-pondok ladang kemudian menjadi sebuah 

kampung-kampung sampai sekarang. 

 

 
Gambar 3.26. Pembentukan Jalan Abad Ke-16 

 

Sejak tahun 1600 masehi dinilai itulah permukiman pertama 

yang datang ke Nagari Sianok Anam Suku yang ditetapkan oleh Asri 

Anas (dt. Bungsu), 2020. Dari cerita turun temurun dan juga sejarah 

yang berdar saat ini. Awal mula permukiman itu hanyalah hutan 

belantara, dinilai waktu itu tempat ini berpontensi menjadi sektor 

pertanian dan perkebunan maka dari itu mereka pertama kali hanya 

membuat pondok-pondok sebagai tempat tinggal dan perkarangan 

rumah mereka ditanami tumbuh-tumbuhan untuk menghidupi 

kehidupan sehari-hari. 
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Nenek moyang Nagari Sianok Anam Suku pada waktu itu 

dinilai juga memilih tempat tersebut berdekatan dengan sungai 

untuk mengairi perkebunan dan juga kebutuhan mandi dan minum 

masyarakat saat itu maka dari termpat tersebut menjadi sentar 

kegiatan pertanian dan sosialisasi perpindahan perduduk. Pada abad 

ke-16 bentuk kontur pemukiman saat itu dengan bentuk kontur pada 

abad ke-20 sangat berbeda. Dulunya tempat tersebut datar dan 

sejajar dengan Kota Bukittinggi dimana ungkapan orang zama 

dahulu mengatakan : 

 

“Dulunyo Sianok jo Bukiktinggi sangaiklah dakek, urang 

Bukittinggi dulunyo mamintak api kadapue Sianok untuak 

mamasak”  

 

yang artinya pada zaman dahulunya Sianok dengan Bukittinggi 

sangatlah berdekatan, Orang Bukittinggi mau mengambil api ke 

dapur warga Sianok untuk memasak. 

 

Kesimpulan ungkapan tersebut diartikan oleh Asri Anas (dt. 

Bungsu), 2020. mengatakan bahwa jarak antar rumah warga kota 

dengan desa sangat dekat berjarak sekitar 4 meter antar rumah, bisa 

dilihat dari pemukiman di Sianok saat ini, aktifitas sosial yang tinggi 

saling membantu terjadi. Bentuk jalan ke Nagari Sianok Anam Suku 

pun lurus sebelum terjadinya patahan bumi yang mengakibatkan 

berpisahnya daerah tersebut dengan lembah dan bukit yang tinggi 

sekitar puluhan meter tingginya. Berikut bentuk patah bumi tersebut. 
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Gambar 3.27. Patahan Bumi Sianok 

 

Dilihat pada gambar di atas menunjukan bahwa terjadinya 

penurunan tanah yang sangat signifikan yang mengakibatkatkan 

berpisahnya Nagari Sianok Anam Suku dengan Kota Bukittinggi. 

Pembentukan jalan pada tahun 1600M  dulunya digunakan 

masyarakat sebagai kegiatan komplek dimana dari situ terjadinya 

hubungan yang sangat kuat, peduli dan saling tolong menolong pada 

awal mulanya perpindahan penduduk sangat tinggi, walau saat itu 

masyarakat hanya membuat akses jalan dengan menebang hutan dan 

terbentuklah jalan yang masih beralaskan tanah. 

 

2. Perkembangan jalan Nagari Sianok Anam Suku (1700M - 

1800M) 

Perkembangan jalan pada abad ke-17 bertamahnya sirkulasi 

gerak masyarakat karena pada saat itu kebutuhan penduduk Sianok 

hanyak mengandalkan kebutuhan dari sektor pertanian dan 

perkebunan, maka dari itu ruas jalan pun ditambah menuju ke Koto 

Gadang. Dengan menebang hutan-hutan belantara untuk dijadikan 

sebagai bercocok tanam padi dan sebagianya. Bisa dilihat pada 

gambar berikut ini. 
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Gambar 3.28. Pembentukan Jalan Abad Ke-17 

 

 

Bertambahnya pola jalan ke arah selatan menunjukan bahwa 

pada saat ini penduduk mempunyai naruli bahwa derah itu sangat 

baik untuk ditumbuhi tanaman dilihat dari potensi alam saat ini 

daerah tersebuh sangat luas terbentangnya pesawahan sedikitnya 

pemukiman di daerah tersebut. Potensi saat itu yang sangat 

menjanjikan ialah sektor tanaman padi dilihat dari keadaan sekarang 

sedikitnya pepohonan maka disini ialah area padang rumput 

sehingga untuk diaripun sangat mudah untuk dijadikan area 

persawahan, Bisa dilihat bagaimana potensi tanaman padi saat ini. 

 

Gambar 3.29. Area Persawahan Sianok 
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Alat bajak masyarakat dahulu ialah dengan kerbau, kerbau dari 

zaman berdirinya Kerajaan Minangkabu sampai saat ini identik 

sekali dengan hewan ternak tersebut, kerbau sendiri masih dijadikan 

hewan membajak tradisional yang tidak tergantikan pada daerah 

Sianok walau ada juga warga masih mengunakan mesin pembajak 

sawah. Berikut salah satu perkarangan warga yang memelihara 

kerbau. 

 

Gambar 3.30. Kerbau Warga Jorong Sianok 

 

 

Tata leatk geografis yang bagus ke arah selatan memungkinkan 

penambahan ruas jalan pada abak ke 17-18 mengarah ke arah Koto 

Gadang (selatan) bisa dilihat sebagai berikut. 

 

 
Gambar 3.31. Sektor Pertanian Sianok 
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Sianok bagian selatan menunjukan luasnya wilayah padang 

rumput untuk dijadikan pertanian sehingga jalan berkembang pada 

saat itu menuju ke selatan yang berwarna hijau sangat cukup luas 

sampai menuju kearah Koto Gadang, keseluruhan yang dominan 

ialah persawahan yang membentang sampai ke arah Padang Lua, 

batasan pertanian hanyalah hutan-hutan yang saat ini masih belum 

ditebang karena bagian dari taman geopark yang dijaga sebagai 

ekosistem endimik khas Bulittinggi dan Kabupaten Agam. 

Perkembangan pola jalan pada tahun 1700 – 1800 masehi, 

mengarah ke selatan dikarenakan sektor pertanian yang cocok dan 

lebih mudah di airi sehingga tumbuhlan ruang jalan menuju ke Desa 

Koto Gadang. Faktor alam dan faktor geografis adalah faktor 

terbesar dalam perkembangan pola arah jalan-jalan di Kawasan 

Jorong Sianok. 

 

3. Perkembangan jalan Nagari Sianok Anam Suku (1800M - 

1900M) 

Perkembangan jalan pada abad ke-18, pada abad disini 

terjadinya bencana alam yaitu patahan alam yang mengakibatkan 

sirkulasi jalan yang sebelumnya lurus dan sejajar dengan Bukittinggi 

kini telah rubuh, terciptalah tebing-tebing tinggi. 

 
Gambar 3.32. Pembentukan Jalan Abad Ke-18 
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Perkembangan jalan pun berubah setelah terjadinya guncangan 

alam pada abad ke-18 tersebut membuat sebagian pemukiman yang 

berada di Jorong Lambah akhirnya tengelam kedalam tanah, 

bencana tersebut dimasanya adalah guncangan alam terbesar yang 

terjadi pada Nagari Sianok dan Bukittinggi. 

Jalanpun akhirnya berkembang mengarah ke arah barat, karena 

sumber air warga tersebut dulunya juga diambil air pada Jorong 

Lambah. Sehingga tumbuhlah rute baru karena patahan bumi. Pada 

garis abu-abu diatas itu adalah jalan pada abad ke-17 lurus saja 

menuju Kota Bukittinggi, akan tetapi setelah terjadinya bencana 

membuat jalan tersebut harus berbelok-belok karena sudah menjadi 

lembah yang sangat dalam yang sekarang tempat tersebut menjadi 

panorama ngarai Sianok yang terkenal sampai mancan negara. 

 

 

Gambar 3.33. Bekas Patahan Cimangko Di Sianok 
 

Lokasi patahan tersebut berada di Jorong Jambak, yang  

memnpunyai Green Canyong sering disebut dengan patahan 

semangka (Cimangko) panjang bentangan pataha tersebut sepanjang 

15 kilometer dan lebar lembah tersebut sekitar 200 m yang 

membatasi daerah Kota Bukittinggi dengan Nagari Sianok Anam 

Suku, yang sekarang mejadi objek wisata yang terkenal. Setelah 
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terjadinya patahan tersebut maka sirkulai warga Bukittinggi ke 

Sianok dan sebaliknya tertutup oleh lumpur-lumpur sehinga pada 

jaman dahulu warga bergotong royong dari warga Kota Bukittinggi 

dulunya serta warga-warga sekitar untuk membersihkan tanah 

tertimbun, batang-batang pohon besar yang sudah tumbang, butuh 

waktu bertahun-tahun membersihkanya, karena pada abad ke-18 

belum ada alat yang cangih dan cepat untuk membuat rute yang 

baru. Pembersihan jalan dan penggalian rute jalan baru yang 

haruskan lagi membelah bukit yang tertimbun membutuhkan jumlah 

warga sangat banyak tersebut terhitung hingga ratusan orang 

banyaknya. 

Budaya nenek moyang Minangkabau sangat terkenal saat ini 

untuk melakukan kegiatan sosial dengan cara gotong-royong. 

Hasilnya semenjak jalan tersebut selesai makin banyak juga 

akhirnya pendatang baru utuk bermukim di daerah tersebut. Lokasi 

kegiatan tersebut berada di perbatasan Bukittinggi dengan Sianok 

bisa dilihat pada peta berikut ini 

 
Gambar 3.34. Lokasi Pembukaan Jalan Menuju Sianok 

 

Seletah membuka jalan yang baru usai terjadinya bencana alam 

pada peta di atas maka jalan tersebut masih digunakan oleh warga, 

mulai dari Koto Gadang, matur, dan Sianok sendiri untuk memasuki 
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Kota Bukittinggi dengan jalur transportasi barat. Berikut ini 

visualisasinya jalan yang dibuka pada waktu itu. 

 

 

Gambar 3.35. Lokasi Pembukaan Jalan Menuju Sianok 

 

Pada gambar sebelumnya memperlihatkan diantara dua bukit 

yang bersebelahan, tinggi bukit itu sekitar 15 meter tinggi dengan 

lebar sekitar 5 meter dari tepian pedestrian jalan. Akses jalannya 

tersebut dua arah yang ketika melewati jalan tersebut harus 

memperlambat kendaraan. 

1. Potensi Desa Setelah Membuka Jalan Baru 

 Pola perkembangan jalan pada tahun ke 1800M – 1900M, 

pola perkembangangan jalanya berubah karena faktor alam 

yaitu terjadinya patahan bumi yang mengakibatkan  tertimbunya 

akses jalan menuju ke Sianok, akirnya dibuatlah jalan dengan 

cara gotong royong yang hanya mengunakan cangkul dan 

parang, sehingga membutuhkan waktu yang lama, walau jumlah 

penduduk yg ikut membuat jalan tersebut sangalah banyak. 

Akhirnya munculnya jalan baru menuju lambah. Karena waktu 

itu lambah juga mulai berpotensi sebagai sektor pertanian 

karena bersebelahan dengan sungai. 
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Gambar 3.36. Area Persawahan Jorong Lambah 

 

Perkembangan jalan menuju Jorong Lambah  pola jalan 

akhirnya terbentuk mengarah ke arah barat menuju Matur. 

sehingga setelah jalan tersebut selesai makin banyak penduduk 

untuk bermukim ke Sianok karena akses jalanya lebih bagus dan 

mempunyai pemandangan suasana yang bagus. Sehingga daya 

tarik untuk bermukim dan bertani tumbuh pada abad ke-18. 

2. Transportasi 

Pada abad ke-20 ini, ditinjau dari sektor transportasi yang 

sangatlah sering melewati jalan lambah tersebut sehingga ada 

angkutan khusus untuk melewati jalan tersebut, kendaran 

bermotor, mobil pribadi memungkinkan jalan itu sebagai 

aksesibilitas yang tinggi karena sangat dengan pusat Kota 

Bukittinggi. 

3. Usaha dan Wisata 

Ditinjau dari usaha dan wisata setelah jalan tersebut terbentuk 

maka saat ini banyak sekali rumah-rumah warga berjualan di 

depan rumah karena arus kendaraan cukup ramai, mucul juga 

rumah makan, kafe, objek wisata baru bermunculan sampai saat 

ini seperti : Kafe Kapal Toman, Rumah Makan Khas Sianok, 

Rumah Makan Sampan, Nasi Soto Sianok dan banyak lainya 

berkembang setelah jalan tersebut terbentuk. 
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B. Perkembangan jalan Nagari Sianok Anam Suku (1900M) 

Perkembangan penduduk pada abad ke-19, setelah sebelumnya 

terjadi bencana alam maka dibuatlah  jalan baru untuk menuju 

Sianok, tetapi wilayah yang belum berpotensi membuat pemukiman  

baru yaitu Jorong Jamak. Pertumbuhan penduduk saat ini abad ke-20 

lebih banyak ke Jorong Jambak bahkan pemukiman dan jumlah 

penduduk jambak yang paling banyak dari Jorong Sianok dengan 

Jorong Lambah.  

Perkembangan jalan Sianok tahun 1900-1939 
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Tabel 3.18. Jalan Sianok (kerbouwengat) tahun 1900-1939 

Sumber: http://www.instagram.com/potolawasofficial.link. 

 

Potensi jalan yang berkembang memungkin penghubungan 

akses antar desa dimana Desa Matur juga berpotensi dari sektor 

pertanian, cabe, bawang, sayur-sayuran maka perkembangan jalan 

menuju juga kearah Barat Kawasan Nagari Sianok Anam Suku. 

Ruas lebar jalan yang dibuat tidaklah besar hanya berkisar 4 meter 

sehingga jalan tersebut mempunyai aksebilitas pada tinggi karena 

jalan tersebut digunakan oleh transportasi gerak dua arah. Sehingga 
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kecepatan jalan kendaraan sangatlah pelah kalau kendaraan saling 

bertemu. 

 
Gambar 3.37. Pembentukan Jalan Pada Abad Ke-19 

 

Jalan yang berkembang pada peta di atas ialah jalan menuju ke 

matur karena di matur juga berkembang sektor pertanian. Dan juga 

sektor pertanian pada Jorong Jambak juga berkembang. Pola yang 

terbentuk pada gambar yang berwarna hijau yaitu garis tegas lurus 

menuju desa sebelahnya tanpa ada jalan-jalan kecil yang 

berkembang seperti Jorong Sianok.  

 

1. Potensi Desa Setelah Membuka Jalan Baru 

Setelah terbentuknya jalan Jorong Jambak menuju matur maka 

akses kegiatan makin aktif, aksesibilitas yag dihadirkan 

membuat usaha-usaha masyarakat lebih terdukung, sektor lalu 

lalang semakin dekat karena tidak memelurkan berputar menuju 



Resiliensi Nagari Sianok Anam Suku 
 

102 

ke Kota Bukittinggi sehingga sikulasi gerak semakin singkat 

dan pendek tidak memerlukan waktu lama menuju pusat Kota 

Bukittinggi. 

2. Transportasi 

Terjadinya peningkatan pengunaan jalan dari wilayah: 

Maninjau, Malalak, Puncak Lawang, Matur, Pariaman, 

Pasaman, Agam dan daerah sekitarnya. karena dengan melewati 

jalan tersebut memangkas waktu untuk menuju Kota Bukittinggi 

sehingga efisiensi bahan bakar lebih hemat. Walau jalanya tidak 

terlalu besar tetapi jadi pilihan warga untuk memangkas waktu 

dari daerah lain. 

 
Gambar 3.38. Suasana Jalan Jorong Jambak 

3. Usaha 

Bermunculnya usaha-usaha menengah ke bawah karena 

ramainya lalu-lalang kendaraan sehingga perekonomian 

masyarakat menjadi tertopang.  

4. Pertanian 

Dari perkembangan jalan pada Jorong Jambak memudahkan 

warga untuk mengirimkan hasil pertanian mereka menuju Kota 

Bukittinggi, Padang Tua dan daerah sekitarnya, karena 

perkejaan utama sendiri pada Jorong Jambak ialah sektor 

pertanian dengan terbentuknya jalan tersebut nantinya akan 

menjadi cikal bakal jalan lainya akan tumbuh. Hasil pertanian 
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warga saat ini ialah: padi, cabe, pisang, mentimun dan masih 

akan terus berkembang sesuai dengan permintaan pasar yang 

terus pesat. 

 

C. Perkembangan jalan Nagari Sianok Anam Suku (2020M) 

Perkembangan jalan pada abad ke-20 di faktori berberapa hal, 

yaitu sektor pertanian, sektor patiwisata, dan sektor pembagian tanah 

warisan. Berikut bentuk perkembangan jalan pada Kawasan Nagari 

Sianok Anam Suku. 

 

 
Gambar 3.39. Pembentukan Jalan Pada Tahun 1900-2020. 

 

Penyebaran bentuk pola jalan sekarang telah menyebar ke utara 

dan selatan, bisa dilihat pada gambar di atas lebih banyak 

berkembang jalan di Jorong Jambak dan Jorong Lambah dengan 

garis berwarna hijau, bentuk pola menyebar menhasilkan jalan-jalan 
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kecil yang banyak dan juga mengarah keselatan tanpa menyebar 

yaitu dari sektor parawisata setrta pembuatan tugu Geopark yang 

beru diresmikan pada tahun 2020. 

Aksesibilitas yang tinggi dengan perkembanganya sektor 

pariwisata memungkinkan akan muculnya dan berkembanganya ruas 

jalan baru bagi pemukimana Sianok Anam Suku, serta pemerintah 

juga memperhatikan juga laju perkembangan sektor pertanian 

dengan diperluasnya persawahan untuk mereka membuka lahan 

bercocok tanam. 

 

 

Gambar 3.40. Potensi Pariwisata 2020. 

 

 

Pada zona tersebut dikhususkan untuk dijadikan sebagai objek 

pariwisata karena keindahan alam dan arus sungainya memugkinkan 

menjadi objek wisata yang diminati. Berikut penjabaran potensi 

wisata dari perkembanag jalan a), b), c) d) dalam tabel berikut ini. 
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No Obejak wisata keterangan 
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No Obejak wisata keterangan 
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Tabel 4.19. Potensi Pariwisata Dari Perkembangan Jalan 2020. 

 

Potensi geografis desa sangat mempengaruhi laju 

perkembanagan jalan di jurang lambah padahal dulunya tempat ini 

kosong hanya hutan belantara dan sungai yang panjang sedikitnya 

aktifitas sosialn disini, akan tetapi wagra desa dan pemerintah 

Kabupaten Agam serta Kota Bukittinggi melihat sangat banyaknya 

potensi wisata pada lokasi ini, mulailah perkembangan modern pada 

tahun 2010 untuk mendominasikan likungan alam Sianok sebagai 

sektor wisata, maka dari itu jadilah Sianok Anam Suku sebagai 

kawasan desa wisata. 

 

1. Potensi Desa dari Sektor Pertanian 

Pertumbuhan jalan sendiri mendukung potensi desa dari sektor 

pertanian kebanyak disini pertumbuhan jalan kecil tetapi cukup 

panjang dan banyak. Terlihat setelah melakukan penelitian ini 

dan GPS pertumbuhan penduduknya melebar dengan 

cangkupan luas, serta dapat disimpulkan pengaruh jalan dari 

sektor pertanian sangat besar. Dengan begitu masyarakat dapat 

dipermudah untuk mengangkut hasil pertanian untuk dijual ke 

daerah lainya. 
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2. Potensi Desa dari Sektor Pendidikan 

 Terbentuknya jalan dan sekolah disini hampir berbarengan 

setelah ter-aspal maka dari situ mulailah sekolah-sekolah baru 

bertambah dan berkembang di lungkungan ini. Kebanyak 

pendididkan sekolah di lingkuangan berada dipingiran jalan 

sehingga menjadi akses yang mudah menuju sekolah-sekolat 

tersebut. Sekolah tersebut bisa dilihat pada gambar berikut ini.  

 

     

Gambar 4.41. SDN 07 Jambak. 
 

Pada gambar di atas menunjukan bahwa lingkungan sekolah 

berdampingan dengan persawahan penduduk, potensi jalan 

setelah dibuka mengakibatkan aktifitas masyarakat lebih cepat 

maju dan berkembang. Sehinga fungsi ruang yang ada di Jorong 

Jambak dapat mempermudah dalam kegiatan. 

3. Perjalan perkembangan jalan di Era Modern 

Jalan yang terbentuk sekarang di Nagari Sianok Anam Suku 

mempunyai sejarah panjang pada masanya. Terdapat 

bagaimacam tindakan dalam pelaksanaan pembangunan dengan 

sistem gotong-royong. Terdapat catatan yang sangat bersejarah 

yang sangat terkesan dalam pelaksanaan pembangunan yang 

terekam pada arsip Kator Walinagari Sianok Anam Suku pada 

abad ke-19. 
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a. Perkembangan Jalan Era Modern 

Perkembangan jalan sampai era modern telah mengubah 

sirkulasi gerak antar desa, berikut hasil dari perbudahan jalan 

pada abad ke-16 sampai ke abad ke-20.  

 
Gambar 3.42. Jalan Sianok Abad Ke-20 

 

Jalan pada Kawasan Nagari Sianok Anam Suku tidaklah 

besar, lebar jalan rata-rata sekitar 4 meter memungkin untuk 

kendaraan masih bisa melewati jalan tersebut dengan hati-

hati. Jalanya pun masih bersih dan masih tidak rusak pada 

tahun 2020 ini. 

b. Pembuatan jembatan di Jorong Sianok 

Proses pembuatan jembatan mengunakan material semen 

sudah dimulai pada abad ke-19, sebelumnya jembatan yang 

digunakan warga hanyalah jembatan kayu untuk akses jalan 

mereka menuju ke arah Kota Gadang, akibat dari 

pertumbuhan penduduk yang pesat, pada saat itu 

menajadikan akses jembatan sering dilalui banyak orang 

sehingga dibuatlah jembatan beton pertama sekitar tahun 

1970. 

Proses pembuatan jembatan mengunakan material semen 

sudah dimulai pada abad ke-19, sebelumnya jembatan yang 

digunakan warga hanyalah jembatan kayu untuk ases jalan 

mereka menuju ke arah Kota Gadang, akibat dari 
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pertumbuhan penduduk yang pesat, pada saat itu 

menajadikan akses jembatan sering dilalui banyak orang 

sehingga dibuatlah jembatan beton pertama sekitar tahun 

1970. Karena Nagari Sianok Anam Suku berada di 

lempengan patahan bumi mengakibatkan seringnya terjadi 

longsong. Patahan tersebut melebar sampai pada pondasi 

jembatan sehingga cuman sanggup bertahan sementara 

waktu. Lokasi keberadaan jembatan tersebut berada di 

Jorong Sianok pada peta berikut ini.  

 
Gambar 3.43. Peta Lokasi Jembatan 

 

Jembatan sebagai penghubung antar ruang sangat penting 

bagi manusia melakukan kegiatan sosial, mulai dari 

mempersingkat waktu, sebagai space meeting, berpindah 

satu desa ke desa lainya, membawa bahan pokok, penanda 

suatu daerah, bahkan jembatan juga bisa sebagai landmark 

baru pada kawasan yang belum mempunyai identitas kota. 

Kerusakan jembatan sering terjadi tidak kurang dari 3 kali 

renovasi akibat longsornya tanah  saat itu, aksesibilitas warga 

pun ikut tergangu. 
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Berikut bentuk perubahan jembatan pada era modern dari 

masa-kemasa yang terekam dalam jejak foto pada arsip 

Nagari Sianok Anam Suku. pada tabel berikut ini. 
No Foto Arsip Jembatan keterangan 
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Tabel 3.20. Jembatan Jorong Sianok 
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c. Pembuatan Sistem Drainase Desa 

Sianok berada di kawasan dingin, ketinggian desa ini ialah 

926 mdpl. Wilayah berupa daratan, bukit dan lembah. karena 

itu dibutuhkan sistem drainase yang baik untuk nanti bisa 

disalurkan ke area persawahan. Drainase yang saat ini 

difungsikan sebagai sebagai menyalur air hujan, irigasi 

pertanian, buangan air dari rumah warga. Drainase pertama 

kali dibuat sekita tahun 1985 karena warga mengetahui 

fungsi tersebut guna mendukung perairan persawahan warga 

sehingga warga membuatnya untuk pertama kali, kegiatan 

tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan sistem 

gotong-royong. Berikut kegiatan pembuatan drainase. 

 
No Foto Arsip Drainase keterangan 
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Tabel 3.21. Drainase Jorong Sianok 

 

Hasil dari pembuatan drainase sendiri merupakan 

ketetapan pemerintah Kabupaten Agam dalam penunjang 

kemakmuran masyarakat dari sektor pertanian yang ada di 

Kawasan Nagari Sianok Anam Suku, dengan memperhatikan 

sistem irigasi dan pembuangan rumah tangga menjadikan 

kawasan tersebut menjadi lebih bersih dan sehat. Acuan 

pembuatan sistem drainase ini telah mengacu pada sistem 

penataan tata kota sedangkan di Jorong Sianok telah 

diterapkan sistem tersebut. Warga sendiri merasa senang 

juga bahwa kecukupan air bagi persawahan mereka juga 

terpenuhi. 

 

3.6 Analisis Building Form 

Sejarah terbentuknya sebuah pemukiman ialah bukti terjadinya 

proses perjalanan peradaban masa lampau yang setalah dilalui oleh 

manusia. Sejarah Kawasan Nagari Sianok Anam Suku sendiri 

memiliki seluk beluk perjalanan yang panjang sampai dengan 

terbentuknya permukiman khas Rumah Gadang Minangkabau yang 

tersebar di pemukiman tersebut. Perubahan masa, penjajahan 

Kolonial Belanda dan Jepang dan gejolak masyarakat terekam dalam 
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sejarah buku “Tambo” yang hadir sebagai saksi bisu sejarah yang 

telah dibukukan. 

Kepedulian  masyarakat dalam menjaga tradisi rumah hunian 

yang bergonjong Rumah Adat Minangkabau dengan merawatnya 

serta dari peraturan merawat Rumah Gadang sendiri telah menjadi 

tradisi turun temurun serta tidak boleh di perjual belikan demi 

lestarinya bangunan tersebut. Sehingga yang terjadi saat ini 

bangunan 300 tahun yang lalu masih ada berdiri sampai saat ini, 

upaya tersebut untuk menjadikan titik balik rekam jejak sebagai 

bukti sejarah yang masih ada. 

Permukiman sejarah masa lampau Nenek Moyang Nagari 

Sianok Anam Suku sebagai identitas dan sejarah melewati 

bangunan-bangunan sebagai bukti, perlunya pengalian sejarah masa 

lampau untuk memunculkan kembali identitas keaslian yang sesuai. 

Berangkat dari identifitasi yang mendalam oleh petinggi adat 

setempat dan buku sejarah tambo cetakan 1982 memudahkan dalam 

mengkaji historis, kemudian melanjutkan tahapan selanjutnya 

mengidentifikasi building form berdasarkan karakteristik kawasan. 

Karakteristik bangunan yang telah terjaga sampai saat ini oleh 

keputusan adat sehingga kawasan tersebut menjadi objek desa 

wisata sehingga warga merawat bangunan tersebut, diharapkan 

karakter bagunan sebagai salah satu identitas Kawasan Nagari 

Sianok Anam Suku sesuai dengan arah perkembangan desa 

selanjutnya yang bersinergi dengan pondasi sejarah yang sudah 

berdiri kokoh. 

 

A. Penelusuran sejarah perkembangan Nagari Sianok Anam 

Suku 

Kawasan Nagari Sianok Anam Suku telah terebentuk pada 

tahun 1600 M sebagai pusat pemukiman perpindahan dari 4 kaum 

padang panjang yang berbasis Jorong Sianok yang telah tercatat 
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dalam sejarah yang berjudul Adat dan Limbago. Peradaban di 

kawaasn tersebut bermula dari potensi pertanian yang bagus dan 

tanah subur yang membentang meyakinkan tempat tersebut sangat 

cocok ditinggali. Rumah-rumah yang ditinggali pada waktu itu 

hanyalah pondok-pondok berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus 

hasil dari pertanian mereka disimpan. Setelah itu mulailah bermukim 

Anam suku di derah itu sebagai bertani untuk memenuhi kebutuhan 

hidup, akhirnya Nagari Sianok Anam Suku didirikan oleh penduduk 

aslinya yang berasal dari yaitu: Suku Tanjuang, Singkuan, Caniago, 

Sikumbang dan juga Guci.  

Setelah bermukimnya ke enam suku tersebut maka mulailah 

warga membangun rumah-rumah dengan khas Minangkabau setiap 

rumah adat Minangkabau terbentuk sesuai dengan aliran “Datuak 

Parpatiah Nan Sabatang Dengan Datuang Datuak 

Katumanguangan” perbedaan bentuk bangunan, fasade banguan dan 

pola ruang yang terbentuk juga berbeda setiap suku. Bangunan 

bangunan tersebut masih terjaga sampai saat ini sebagai ciri khas 

rumah adat peninggalan zaman dahulu. Struktur ruang yang terdapat 

pada kawasan Nagari Sianok Anam Suku dengan bentuk fasade 

bangunan serta elemen-elemen yang  yang masih dapat kita jumpai 

sampai pada saat ini. Bentuk hasil yang menonjol ialah rumah induk 

yaitu Rumah Gadang yang berbagai macam tipe bangunan. 

Semenjak Belanda menjajah Provinsi Sumatera Barat, kolonial 

Belanda menjelajah Kota Bukittinggi pada abad ke-18 maka bentuk 

bangunan yang dihadiakan oleh Belanda pun dibawa kekawasan 

Sumatera Barat, maka dari kekuasannya tersebut bentuk Rumah 

Gadang yang sebelumnya berbentuk tanduk runcing keatas sudah 

mulai sebagaian berbubah mengikuti bentuk bangunan Belanda atau 

Indis. Secara fisik penjajan Belanda ditandai dengan berdirinya 

benteng forn de kock yang berada dipusat Kota Bukittinggi yang 

berjarak dari Sianok sekita 3 kilometer. 
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Nagari Sianok Anam Suku merupakan desa kecil yang 

besebelahan serta berdampingan dengan kota, yang berada di selatan 

Kota Bukittinggi yang dimana Sianok sendiri berkembang kearah 

barat dan selatan, dimana ditempat tersebut memiliki potensi besar 

untuk ditinggali dari segi nyaman, kondisi geografis, posona alam 

yang indah, harga tanah yang tidak terlalu mahal, berdekatan dengan 

pusat kota. Fase perkembangan dari masa ke masa Nagari Sianok 

Anam Suku dalam pembentuk building form  bisa dilihat secara 

kawasan pada tabel berikut ini. 

fs Pola pembentuk building form 
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Tabel 3.21. Fase Perkembangan Pembentuk Building Form 
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Pekembangan desa pada (Tabel 4.26.) menujukan bahwa 

penyebaranya menuju ke barat setiap fase mempunyai 

perkembangan masing-masing, perkembangan bentuk Rumah 

Gadang yang terdapat di Nagari Sianok Anam Suku pun berbeda-

beda mulai dari kemajuan teknologi, perkembangan material, 

perpindahan pada setiap jorong juga mempengaruhi bentuk 

bangunan, pada zaman kolonial Belanda pun juga mempengaruhi 

bentuk fasade bangunan. Pentingnya medalami lebih jauh pola 

perekmabangan desa untuk mengetahui bentuk karakteristik 

bangunan yang tersebar. Pembangunan Sianok  terlihat bahwa 

sarana dan prasarana di piroritas untuk kepentingan pemukiman 

pertanian dan identitas karakter setiap suku mempunyai bentuk 

bangunan berbeda-beda pada fasadenya.  

Karakteristik bangunan di Sianok Anam Suku pada saat ini 

menunjukan kebetahananya  yang teratur terhadap perkembangan 

zaman, ada juga pengembangan kosep Rumah Gadang dengan 

konsep moderen yang telah digabungkan dengan bahan bangunan 

baru dan kemanjuan teknologi dalam membangun Rumah Gadang. 

Fasade bangunan pada kawasan desa dari abad ke-18 sampai ke 

abad 20 ini, hampir sama persis karena kekuatan bangunan Rumah 

Gadang dengan sistem pasak pada setiap sendi bangunan dinilai 

mempunyai kekuatan yang kuat terhadap guncangan bencana gempa 

bumi, angin, panas terik dan usia, pemilihan bahan bangunan yang 

tepat oleh pengrajin pembuat Rumah Gadang sehingga dapat 

bertahan ratusan tahun lamanya tanpa melakukan perawatan khusus 

pada Rumah Gadang tersebut. Pengrajin Rumah Gadang sangat 

terkenal dengan ketrampilanya dalam membentuk ukiran kayu pada 

setiap dinding dan fasade bangunan, akibat perkembangan jaman 

juga dinding ukuran kayu sedikit dikit digunakan karena biaya yang 

mahal, bahan kayu yang khusus dipilih karena bakaln langsung 

terpapar sama terik mata hari dan tempias hujan, pengrajin yang 
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sudah mulai berkurang maka dari itu warga yang terbiasa 

membangun Rumah Gadang mengganti sebagian dinding yang rusak 

dengan anyaman kayu, papan biasa karena proses pembuatan biaya 

Rumah Gadang mengahabiskan biaya tidak kurang dari 2 milyar 

rupiah, belum lagi pengantian item jika rusak. Pada akhirnya warga 

mengunakan material yang biasa tetapi juga nyaman untuk 

ditinggali, sekaligus dihuni oleh keluarga besar yang ditampung 

dalam satu bangunan Rumah Gadang. Tetapi meskipun  demikian 

arsitektur vernakular pada Rumah Gadang Minangkabau dengan 

teknisi pemasangan sendi pada setiap bangunakan pasak sangat 

dapat menyesuaikan diri dari guncangan gempa, menyesuaikan 

suasana iklim pada iklim Sumatera Barat, seperti sinar panas 

matahari langsung, tempias hujan yang deras, penghantar udara yang 

baik pada seluruh bangunan dan dibatasi oleh ukiran-ukiran serta 

galeri pada dinding bangunan.  

 

1. Karakteristik bangunan di Nagari Sianok Anam Suku 

a. Masjid Jamik Sianok Anam Suku (1600M) 

 

 
 

Bangunan Lama abad ke-16   Bangunan tahun 2020 
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Masjid Jamik Sianok Anam Suku (1600M) adalah masjid 

pertama yang didirikan oleh warga Sianok. Masjid tersebut 

didirikan pada abad ke-16. Dulunya tempat ini sebagai 

tempat mengaji, belajar kitab, tempat berdiskusi serta 

musyawarah. Bentuk masjid hampir sama dengan bentuk 

masjid kuno Minangkabau. Bentuk bangunan sekarang ini 

sudah berganti dan telah hilang dari bentuk awal sesuai 

dengan perkembangan jaman. Yang dulunya mengunakan 

material kayu sekarang telah digantikan dengan material 

seperti beton, batuan dan lainya. 

 

Karakteristik bangunan masjid abad ke 16: 

 Struktur bangunan adalah kayu 

 Jenis bangunan pangung 

 Lantai papan dan dinding bermotif 

 Atap pelana dari ijuk 

 

Karakteristik bangunan masjid  abad ke 20: 

 Struktur bangunan dari beton bertulang 

 Dinding bata dan batuan alam 

 Plafon bangunan dari kayu 

 Konsep desain modern minimalis 
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b. Rumah Gadang A 

 
 

Rumah hunian warga digunakan sebagai tempat tinggal 

keluarga. Umur bangunan sekitar 230 tahun, bahan bangunan 

85% kayu, mempunyai teras beton. Bentuk karakteristik 

bangunan setelah mengalami perubahan: 

 4 gonjong. 

 Fasade dinding papan. 

 Tidak mempunyai pondasi 

 Material atap seng. 

 Rumah Gadang khas Sianok. 

 Mempunyai teras beton. 

 Interior bangunan masih terjaga. 

 Mempunyai rangkiang 

 

Bentuk bangunan ini berubah sesuai dengan kekuatan 

ekonomi, karena bahan material yang mahal, pengunaan 

semen, atap seng serta kekuatan ekonomi juga menentukan 

perubahan bentuk fasade. 
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c. Rumah Gadang B  

 

 
Rumah adat ini masih bisa kita temui di Jorong Sianok 

bertapa pelana, rumah ini berusia sekitar 350 tahun. 

Karakteristik yang tertinggal sampai tahun 2020 masehi 

ialah: 

 Atap pelana / bungkus nasi 

 Dinding dari papan dan anyaman bambu. 

 Lantai bambu dibelah. 

 Tidak mempunyai pondasi 

 Teras dari beton. 

 Aliran rumah Bodi Caniago. 

 95 % kayu. 

 Ornamen kayu. 

 

Karkteristik bangunan berubah sesuai dengan 

perkembangan jaman, bentuk atap bangunan juga berubah 

sesuai dengan kemampuan pemilik rumah.  Tidak ada terjadi 

perubahan besar-besaran  karena keawetan bangunan 

tersebut. Bangunan ini masih bisa dijumpai saat ini pada 

Jorong Sianok. 

 



Resiliensi Nagari Sianok Anam Suku 

123 

d. Geduang Bicaro 
 

 
 

      Gambar Geduang Bicaro Gambar Geduang Bicaro 2020 

Sumber: Arsip Wali Nagari 1975          

 

Geduang Bicaro Adalah tempat pembahasan keadatan 

umur sekitar 520 tahun, giduang bicaro adalah satu-satu 

bangunan yang ada di Minangkabau, pada umumnya seluruh 

wilayah Minangkabau mempunyai balai adat, tetapi Sianok 

punya giduang bicaro sebagai tempat pembahas adat.  

 

Karakteristik bangunan sendiri: 

 Bergonjong 2 

 Besar bangunan 6x9 meter 

 Berdinding bata 

 

Awalnya gedung ini berdiri dengan kayu dan berubah 

sesuai dengan perkembangan zaman. 

 

  



Resiliensi Nagari Sianok Anam Suku 
 

124 

e. Gedung musyawarah 

 

 
 

Gedung musyawarah adalah gedung yang didirikan sekitar 

tahun 1980, bangunan ini digunakan sebagai gedung 

konvensional oleh masyarakat. 

 

Karakteristik bangunan: 

 Bangunan ramping memanjang 

 Fasade kaca, beton dan kayu 

 Atap seng pelana 

 Status berfungsi 

 

Banguan di berada diperbatasan Jorong Sianok dengan 

koto gadang. Kerusakan bangunan 15% pada fasade 

bangunan. 
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f. Rumah Gadang C 

 

 
 

Rumah Gadang ini berjejer seperti komplek berusia sekita 

190 tahun, karakter bangunan: 

 Atap bangunan pelana seng 

 95%  bahan kayu 

 Dinding anyaman bambu 

 Struktur teras kayu 

 Dimensi bangunan 15x7 meter 

 Status aktif  

 Tidak mempunyai pondasi 

 

Bentuk bangunan hanya sedikit berubah, item berubah 

tersebut ialah dinding yang diganti dengan bambu yang 

dianyam, atap yang berubah menjadi pelana berbahan seng. 

Bangunan ini masih bisa di jumpai di Jorong Sianok. 
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g. Kantor Kepala Desa Sianok. 
 

 
 

Gambar Kantor Kepala Desa Sianok Gambar Kantor Kepala Desa Sianok 2020 

Sumber: arsip Wali Ngari  18 maret 1994   

 

Kantor kepala Desa Sianok berdiri pada  tanggal 18 maret 

1994 didirikan pada pemerintahan orde baru. Karena pada 

waktu itu penyetaraan dan akhirnya berubah pada tahun 2001 

menjadi kenagarian karena Sumatera Barat menjadi daerah 

istimewa. Karakteristik:  

 Mempunyai gonjong 

 Material atap seng 

 Dinding bangunan batu-bata 

 Interior seperti bangunan kebanyak rumah saat ini 

 Ukuran 15x7 meter 

 Status tidak aktif 

 

Majunya perkembangan jaman mengakibatkatkan 

berubahnya bahan material yang digunakan, serta mengikuti 

perubahan zaman. Bangunan ini masih bisa dijumpai tetapi 

digunan sebagai gudang penyimpanan desa. 
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h. SDN 10 Sianok. 

 

Gambar SDN 10 Sianok 1972           Gambar SDN 10 Sianok 2020 

 

SDN 10 Sianok Adalah sekolah dasar pertama didirikan 

pemerintah pada tahun 1972. Menjadikan sekolah ini banyak 

peminannya karena tidak perlu lagi jauh-jauh anaknya pergi 

ke Kota Bukittinggi untuk bersekolah. 

 

Karakteristik bangunan: 

 Semi bangunan beton dan kayu 

 Pola jendela mengikuti bentuk desain rumah Belanda 

 Status bangunan aktif 

 

Bangunan ini terlah direnovasi dan diperlebar menjadi 

bangunan moderen telah mengunakan beton sepenuhnya 

pada bangunan. Bangunan ini masih bisa kita jumpai saat ini. 
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i. Rumah Gadang D 

 
Rumah Gadang yang mempunyai karakteristik bangunan 

vernakular Minangkabau, mempunyai 4 gonjong, pada skin 

bangunan memiliki motif kuno Minangkabau pada keliling 

fasade bangunan, usia bangunan sekitar 200 tahun. 

Karakteristik bangunan: 

 Mempunyai Gonjong Material Seng 

 Aliran Rumah Bodi Caniago 

 Mempunyai Kanopi Pada Sisi Samping Bangunan 

 95% Material Bangunan Kayu 

 Diding Papan 

 Interior Bangunan Bermotif 

 Motif Kuno Eksterior “Itiak Pulang Patang” 

 Tidak Terpengaruh Oleh Arsitektural Kolonial. 

 Warna Bangunan Biru Dan Ungu. 

 Mempunyai  Rangkiang Di Halaman Rumah Sebagai 

Tempat Penyimpanan. 

 Status Bangunan Aktif. 

 

Di Sianok Anam Suku bangunan ini mempunyai karakter 

vernakular kuat bisa dilihat material yang digunankan, motif 

ukiran kuno Minagkabau pada fasade bangunan. Bangunan 

masih terjaga dengan baik dan masih kokoh sampai saat ini. 

 Bangunan ini masih bisa kita jumpai di Jorong Sianok Anam 

Suku pada saat ini. 
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j. Rumah Gadang E 

 
 

Rumah Gadang ini berada di Jorong Jambak. Bangunan 

ini sebagai rumah tinggal usia bangunan ini sekitar 40 tahun.  

 

Karakteristi bangunan: 

 Mempunyai 9 gonjong 

 Desain Arsitektur modern Minangkabau 

 Mempunyai 2 rangkiang (bangunan kecil di halaman) 

 Kaya akan ornamen khas Minangkabau. 

 Atap genteng metal 

 Mempunyai pondasi 

 Dinding beton 

 

Perkembangan kemajuan tenologi dan arsitentur membuat 

sebuah bangunanan maju dan mengikuti perkembangan 

tersebut, seperti bangunan ini telah menerapakan kemajuan 

tersebut. Bangunan ini adalah bangunan Rumah Gadang 

yang menyatukan dengan arsitektur ini. Bangunan ini masih 

dapat kita jumpai di Jorong Jambak yang sering dikunjunggi 

wisatawan. 



Resiliensi Nagari Sianok Anam Suku 
 

130 

k. Balai Adat Jambak. 

 

 
 

Balai Adat Jambak Bangunan difungsikan sebagai gedung 

konvensional. Bangunan ini berusia sekitar 70 tahun.  

 

Karakteristik bangunan: 

 Mempunyai 5 gonjong 

 Fasade bangunan semi beton & kayu 

 Status berfungsi 

 Berwarna kuning 

 Telah mengunakan pondasi. 

 

Bangunan ini masih bisa kita jumpai di Jorong Jambak. 

Sebagai gedung permasalahn adat dan tatananya. 
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l. Rumah Warga 1 

 

 
 

Rumah ini berusia sekitar 140 tahun. Bentuk bangunan 

diambil dari bentuk-bentuk rumah arsitektur kolonial 

Belanda dan Rumah Gadang, waktu itu sedang menajajah di 

Kota Bukittinggi akhirnya terbentuk bangunan yang kental. 

Karakteristik bangunan ini adalah: 

 80% berbahan kayu 

 Gabungan antara Rumah Gadang – rumah Belanda 

 Atap pelana seng 

 jendela 

 

Bentuk bangunan seperti banyak berada di Jorong Sianok, 

akibat pengaruh Belanda mengubah bentuk bangunan rumah 

warga mengikuti bentuk perkembangan zaman pada waktu 

itu. 
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m. Rumah warga 2. 

 
Rumah warga 2.  Lokasi bangunan ini berada di Jorong 

Jambak. Usia bangunan ini sekitar 120 tahun. Rumah  ini 

berstarus rumah warga. Karakteristik bangunan: 

 Atap perisai 

 Dinding bangunan ayaman bambu 

 Material 90% kayu 

 Status bangunan aktif 

 

Banguan ini masih dihuni oleh sebuah keluarga, tidak ada 

terjadi kerusakan besar dan masih bisa kita temui pada saat 

ini. 

 

B. Identitas bangunan di Nagari Sianok Anam Suku 

Saat ini Kawasan Nagari Sianok Anam Suku yang dikenal 

dengan Sianok, penyebutan nama ini sudah mewakili daerah-daerah 

yang mencakupi didalamnya, berdirinya permukiman yang ada di 

kawasan ini sekitar pada abad 1600 M yang tujuanya untuk mencari 

tempat pemukiman yang baru. 

Dilihat dari tipologi berdasarkan fungsinya, bangunan yang 

berada pada kawasan Sianok yaitu pada Jorong Sianok, Jorong 
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Lambah dan Jorong Jambak ini terdiri dari bangunan: Rumah 

Hunian, Masjid, Balai Adat, Geduang Bicaro, Rumah Gadang, 

Kantor Walinagari, tempat sarana pendidikan, dan lain-lainya. 

Karakteritik bangunan di kawasan Nagari Sianok Anam Suku 

dapat ditinjau dari beberapa aspek berikut ini: 

1. Secara umum bentuk bangunan yang ada dikawasan Jorong 

Sianok 85% menganut aliran vernakular Minangkabau dari 

bentuk bangunan adaptasi Bodi Caniago. 

2. Ditinaju dari karakter kawasan, bangunan yang ada pada 

pemukiman tersebut mengunakan material kayu dan awet 

sampai pada saat ini. 

3. Akibat kemajuan teknologi dan perkembangan pengunaan 

material bangunan, adaptasi bentuk Rumah Gadang akhirnya 

dibentuk dengan penyesuaian perkembangan zaman pada saat 

ini. 

4. Sebagian rumah warga pada saat itu terpengaruh dengan bentuk 

arsitektur Kolonial Belanda yang akhirnya terbentuk dengan 

berbagai macam bentuk yang baru dari terapan bentuk rumah 

kayu dan pengunaan material beton. 

5. Pengunaan rakiang pada halaman rumah masih diterapkan pada 

Rumah Gadang di Sianok. 

6. Pengunaan ukiran kayu pada bangunan dengan motif kuno 

masih ada digunakan warga, akan tetapi sedikit yang 

menggunakan motif tersebut. 

7. Banyak juga Rumah Gadang yang terbengkalai karena pemilik 

rumah merantau dan tidak kembali pulang, tradisi merantau 

pada daerah minangkabu berpengaruh pada bangunan lama 

yang tidak huni pada akhirnya bangunan dibiarkan terbengkalai. 

8. Adaptasi bentuk atap gonjong pada kawasan Sianok masih bisa 

kita jumpai akan tetapi ada yang berubah bentuk atap seperti 
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bentuk atap pelana atau bentuk atap kolonial Belanda, 

perubahan tersebut dikarekan ada beberapa aspek pula seperti 

 Kesangupan/kemapuan pemilik rumah memiliki atap gojong 

 Pengaruh atap bangunan Belanda yang simpel yang akhirnya 

diadaptasi 

 Pengunaan material baru seperti seng, aluminium dan lainya 

yang sederhana, megakibatkan tidak adalagi yang 

mengunakan ijuk sebagai atap bangunan 

 

Sesuai dengan fungsi bentuk pada bangunan terhadap 

peternakan, maka fungsi kolong dibawah bangunan Rumah Gadang 

digunakan sebagai tempat ternak baik itu ayam, bebek, kambing 

disatukan dibawah rumah. Sedangkan dari sektor pertanian untuk 

menyimpan hasil persawahan dan perkebunan maka terciptalah 

bangunan rakiang, rangkian yaitu bangunan kecil yang ada 

dihalaman bangunan Rumah Gadang sebagai tempat lumbung, untuk 

penyimpanan padi, hasil sayur, dan buah, toleransi Minangkabau 

sangat tinggi jika ada tetangga yang tidak mempunyai bahan untuk 

dimasak biasanya pemilik rangkiang mengizinkan tetangganya 

untuk mengabil sebagian bahan pokok untuk dikonsumsi bersama 

keluarga mereka. 

Efisiensi pengunaan lahan pada Rumah Gadang telah 

diperhitungkan dengan sebaik mungkin oleh nenek moyang orang 

Minangkabau mulai dari multi fungsi bangunan sampai bentuk 

ketahanan bangunan ratusan tahun masih bisa kita jumpai pada saat 

ini, tidak ada kemunduran bentuk tetapi Rumah Gadang bisa dirubah 

sesai dengan bentuk kemajuan perkembangan zaman. Tidak hanya 

menemukan fungsi kawasan, peneliti menemukan bagaimana 

perubahan tahapan Rumah Gadang dahulu dengan perubahan bentuk 

bangunan yang saat ini digunakan masyarakat setelah menelusuri 

peran kawasan berdasrkan sejarahnya. Menurut Asril Anas (dt. 
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Bungsu) 2020. Berpendapat bahwa perubahan bentuk bangunan 

arsitektur vernakular Minangkabau dapat beradaptasi sebagaimana 

kemajuan zaman yang akan datang kutipan tersebut didapat dari 

petitih minnagkabau secara luas “Alam Takambang Jadi Guru” 

yang artinya bentangan alam dijadikan bagai panutan manusia, baik 

itu yang dialam maupun perkembangan zaman kemampuan itu 

diterapkan dalam Rumah Gadang. Dengan demikian muncul 

kembali terapan vernakular miangkabau terhadap bangunan baru 

yang dibangun maupun masa depan sebagai warna baru pada 

perkembangan arsitektur. 

Setelah majunya perkembangan permukiman pada Jorong 

Sianok dan warga telah mempunyai kaplingan tanah sendiri maka 

perkembangan pemukiman melebar ke arah lain, perkembangan 

tersebut mengarah ke selatan dan ke barat akibat majunya 

perkembangan dari sektor pertanian dan didukung oleh  alam yang 

sangat baik maka bentuk bangunan pun mengalir pada daerah Jorong 

Lambah dengan Jorong Jambak, setelah berkembangnya ke wilayah 

tersebut maka bentuk karateristik bangunan masyarakat pun 

berubah, baik itu pengaruh perkembangan zaman, pengaruh kolonial 

Belanda yang pada waktu itu menajajah di kawasan Bukittinggi dan 

sekitarnya, maupun perkembangan bahan material yang saat ini terus 

berkembang pesat, akan tetapi adaptasi bangunan yang mereka 

bangun tetap menarik unsur vernakular Minangkabau dengan 

kemajuan perkembangan arsitektur pada saat ini maka munculan 

banguanan-bangunan baru yang diadaptasi oleh warga tersebut. 

Dari segi pandang arsitektur, aliran arsitektur yang berkembang 

pada pemukiman pada kawasan Nagari Sianok Anam Suku dimabil 

dari 3 adaptasi sebagai berikut ini: 

1. Aliran arsitektur Vernakular Minangkabau, yaitu karateristik 

yang kuat sebagai identitas seluruh banguanan yang mempunyai 
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suku miangkabau karater bangunan yang diterapkan pada 

bangunan tersebut yang berkembang adalah aliran Bodi Caniago 

2. Aliran arsitektur Mazhab Delft yaitu aliran arsitektur tradisional 

Belanda yang ketika menajajah di Indonesia. Tetapi bangunan 

tersebut berubah pada abad ke-20. Karena iklim tropis yang ada 

di sumatra barat berubah menjadi Arsitektur Hindia (Indische 

Architectuur). Maka terapan tersebut juga di terapka sebagian 

rumah warna pada kawasan tersebut. 

3. Perkembangan kemajuan teknologi dan kemajuan arsitektur. 

Aplikasi ini diterapkan dengan kemapuan warga, baik itu 

pemilik rumah yang mempunyai banyak harta atau cukup harta 

dalam membangun. 

 Kemampuan menengah ke atas. Bentuk bangunan yang akan 

dibangun mempunyai ciri-ciri, masih memepertahankan 

vernakular minangkabau dengan aplikasi majunya arsitektur 

maka terciptalah bangunan megah, penuh ornamen, serta 

banyaknya ruang dalam bangunan, akan tetapi harus banyak 

mengeluarkan banyak biaya. 

 Kemapuan menengah ke bawah. Bentuk bangunan yang akan 

dibangun sederhana bisa dilihat dari fasade dinding polos 

tidak ada ornamen, bentuk atap gonjong berubah mmenjadi 

pelana atau bentuk atap arsitektur hindia, material yang 

digunakan semi benton dan kayu, tidak mempunyai 

rankiang.bentuk bangunan yang diterapkan sesuai dengan 

kemapuan pemilik rumah akan tetapi masih menerapkan 

fungsi ruang yang sesuai dengan terapan Rumah Gadang atau 

varian versi baru sesuai dengan kebutuhan ruangnya. 

Bentuk dasar yang diterapkan pada pemukiman yang lama 

ialah persegi panjang. Hal ini dipengaruhi  kuat oleh 

aristektur vernakular Minangkabau. Bentuk fasade rumah 

warga juga menunjukan status kehidupan ekonomi si pemilik 
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rumah. Berikut makna dari fasade pada pemukiman rumah 

warga. 

 Penuh ornamen motif Minangkabau. Kepemilikan bangunan 

yang mempunyai banyak ornamen dan motif menunjukan 

bahawa status sosial mereka gambarkan pada bangunan 

hunian rumah mereka. Pembuatan motif ornamen kayu bisa 

dibilang sangatlah mahal sekali dan dibutuhkan biaya yang 

sangat besar, yang dimana bahan yang dipilih sesuai dengan 

kesulitan setiap motifnya yang harus dipilih secara terpisah-

pisah. 

 Tidak mempunyai ornamen. Walau satu Rumah Gadang 

sederhana bernilai 1-2 milyar untuk satu unitnya. Tetapi 

pengaruh ornamen sangat berpengaruh dari keindahan 

bangunan sendiri dan menujukan status sosial. Maka 

tindakan tidak membuat ornamen pada Rumah Gadang 

menunjukan kemampuan keungan pemilik rumah pada saat 

itu pula. Baik itu lapisan luar bangunan maupun atap 

bangunan. 

 

Setelah melakukan analisis pada objek bangunan pemukiman 

pada Kawasan Nagari Sianok Anam Suku pada bangunan vernakular 

Minangkabau. Maka peneliti mendeskripsikan dan meninjau semua 

tipologi elemen yang ada yang ada pada Kawasan Sianok yang 

merupan sebuah kunci gerbang dalam melihat perkembangan 

bangunan yang khas tersebut pada setiap fase pertama pemukiman  

pada tahun ke 1600 M sampai pada januari tahun 2020 M saat ini. 

Menemukan identitas arsitektur juga memiliki tantangan 

tersendiri dan juga dimudahkan dari kebertahan bangunan lama 

ratusan tahun silam yang masih bisa kita jumpai pada saat ini, yang 

dimana perubahan bentuk bangunan awal sampai saat ini berfasi 

hasil bentuk bangunan karena beberapa aspek. Vernakular yang kuat 
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dan kental pada saat ini sudah jarang ditemui pada bekas Kerajaan 

Minangkabau atau keturuan Minangkabau akibat tergerusnya 

perkembangan zaman, temani berbedahal nya pada Kawasan Nagari 

Sianok Anam Suku masih terjadi kebetahanan bentuk dan 

karakteristik bentuk awalnya serta terapanya pada bangunan yang 

baru yang telah menjadi karakter. Hal ini masih terjaganya identitas 

asli pada pemukiman tersebut, ditambah lagi dengan keindahan alam 

dengan pada tepian patahan bumi yang menjadikan satu kesatuan 

yang yang sangat indah sekali ketika kita kunjungi. Hal tersebut 

telah didukung oleh pemerintah Kabupaten Agam dan menetapkan 

Kawasan Nagari Sianok Anam Suku menjadi kawasan desa wisata 

yang terus-menerus dikembangkan oleh pemerintah dan datuk yang 

memimpin secara adat saat ini. 

Fasade bangunan pada pemukiman warga dirahapkan dapat 

bertahan dalam keadaan kondisi apapun serta juga lingkungan 

kawasan yang berdekatan dengan pusat kota Bukittinggi. Serta 

mempertahakan element-element ruang yang telah diturunkan oleh 

nenek moyang Minangkabau pada saat ini. Dengan menerapkan 

sistem fasade dan struktur bangunan Rumah Gadang diharapkan  

kekuatan bangunan terjaga seiring perkembangan masa. 

Kawasan yang peneliti lakukan analisis sepanjang jalan Jorong 

Sianok, Jorong Lambah dan Jorong Jambak turut menampikan ciri 

khas dan karakter tersendiri  yang  ditampilkan pasa setiap jorong. 

Terjadinya kombinasi antara arsitektur vernakular Minangkabau 

dengan kemajuan perkembangan zaman menjadi sebuah kombinasi 

yang harmonis secara visual serta keseimbangan dari perkembangan 

zaman dan peradaban. Akan tetapi penulis juga ingin masyarakat 

juga mempunyai Rumah Gadang juga menjaga dan merawat karena 

dari segi ekonomi sendiri untuk membangun Rumah Gadang pada 

zaman ini sangat sulit dibangun oleh kebanyakan orang karena biaya 

pembuatan dan tukang pengrajin Rumah Gadang sangat 
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membutuhkan biaya yang besar, karena ditaksir bangunan Rumah 

Gadang 1 unit yang kecil tanpa ornamer membutuhkan biaya sekiat 

1-2 milyar sedangkan pendapatan warga sebagai mayoritas seorang 

petani hanya sebatas cukupi kebutuhan hidup dan pendidikan 

keluarga mereka masing-masing. 

 

3.7 Analisis Tata Letak Massa 

Secara keterkaitan kawasan pemukiman yang bersebelahan 

dengan pusat Kota Bukittinggi. Nagari Sianok Anam Suku berapa 

pada kawasan Kabupaten Agam yang berjarak 3 kilometer dengan 

pusat Kota Bukittinggi. Luas desa tersebut sekitar, 5,01 kilometer 

persegi dengan jumlah penduduknya sekitar 3.075 jiwa pada tahun 

2019. Kawasan tersebut termasuk dalam kawasan Geopark 

Maninjau-Sianok. Perkerjaan warga sekitar ialah petani, pedagang, 

pekerja kantoran, PNS, pegawai swasta dan banyak lainya. Wilayah 

terbagi atas 3 jorong yaitu: Jorong Sianok, Jorong Jambak dan 

Jorong Lambah. 

 

A. Identifikasi dan Analisis Tata Letak Massa 

Tata letak massa bangunan pada Kawasan Nagari Sianok Anam 

Suku harus diperhatikan agar terjadi resiliensi terhadap perubahan 

yang akan datang baik itu pemukiman maupun aspek alamnya juga 

harus dijaga dengan baik. Bahasan terkait akan difokuskan pada : 

nature (alam), nerwork (jarungan), man (manusia) dan mass 

(massa). Pada cakupan ini peneliti membanginya dalam 2 aspek 

mikro dan makro berdasarkan tata massa bangunan yang ada pada 

Kawasan Nagari Sianok Anam Suku. 

Massa bangunan yang akan di bahas adalah semua tata cakupan 

yang ada di setiap jorong yang ada agar mendapat hasil yang tepat 

peneliti mencoba mendekripsikan analisis ini dengan pendekatan 

tata ruang dan di tinjau dari item alam, jaringan, mansuia dan massa 
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bangunan, berikut bahasan objek amatan di Kawasan Nagari Sianok 

Anam Suku. 

1. Nature (Alam) 

Elemen-eleman yang akan menjadi amatan nature oleh peneliti 

dibagi mejadi 4 aspek yaitu: geografis, topografi, iklim serta 

vegetasi, sebagai berikut ini. 

a. Aspek Geografis 

Kawasan Nagasri Sianok Anam Suku berada di Kabupaten 

Agam, bersebelahan dengan pusat Kota Bukittinggi dengan 

jarak 3 km dari pusat kantor Walinagari Sianok Anam Suku. 

Secara geografis terletas pada koordinat 0°18‟22.8”S 

100°21‟10.5”E. wialayah Sianok merupan daratan tinggi 

mempunyai lembah dan tebing ketinggian Nagari Sianok 

sendiri yaitu 1025 mdpl yang mempunyai kemiringan 30-

80°. Sebagian wilayah yang ada dikawasan Sianok adalah 

hutan dan persawahan yang luas. Dengan adanya persawahan 

menjadikan itu sebagai pekerjaan utama warga. 

b. Aspek Topografi 

 Lokasi perkampunagn ini memili kondisi tofografi dataran 

tinggi. Sehingga pertumbuhan warga menyebar. Awalnya 

bermukin pada Jorong Sianok terus menyebar kearah barat 

dan selatan yang mempunyai kelompok-kelompok 

permukiman. Pertubuhan penduduk disebabkan butuhnya 

warga untuk mempunyai lahan untuk bertani sehingga 

penyebaran tersebut membentuk menjadi 3 jorong yaitu: 

Jorong Sianok, Jorong Lambah dan Jorong Jambak. 

c. Aspek Iklim 

 Nagari Sianok Anam Suku mempunyai curah hujan 

signifikan setiap tahunya dan bahkan ada bulan kering, rata-

rata per hujan pertahunya sekitar 2245 mm pada bulan-bulan 
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tertentu, suhu pada Kawasan Nagari Sianok Anam Suku 

sekitar 22° pada hari-hari biasanya. 

d. Aspek Vegetasi 

Vegetasi yang ada pada kawasan Nagari Sianok Anam Suku 

berbeda-beda setiap jorongnya. Hasil bumi tersebut berupa 

tanaman padi, pisang, cabe, kentang dan ubi kayu bisa dilihat 

pada (Tabel 4.3.4) luas lahan hijau dan perhutanan yang 

masih terjaga sekitar 75% belum digunakan sebagai lahan 

pemukiman yang sekarang hutan tersebut dijadikan taman 

Geopark Maninjau-Sianok yang diresmikan pada akhir tahun 

2019. 

 

2. Network (Jaringan) 

Elemen yang terdapat terdapat pada network menjadi sebagai 

amatan yang dikaji dalam bentuk 4 aspek yaitu: konsisi fisik, 

pembagian tingkatan jalan, aksesibilitas, serta pola sirkulasi. 

Sebagai yang di analisis berikut ini. 

a. Kondisi Fisik 

 Kondisi jalan Kawasan Nagari Sianok Anam Suku meneliti 

berdasarkan undang-undang no. 38 tahun 2004  yang 

mengatur tentang jalan-jalan nasional yang ada, dari undang-

undang tersebeut peneliti dapat mengetahui bangaimana jalan 

itu baik atau kurang baik. Dilihat dari kapasitas lalu-lalang 

manusia dan kendaraan yang melewati serta perkerasan jalan 

itu juga. Pada jalan utama menghubungkan kawasan Kota 

Bukittinggi dengan matur yang keadaan sendiri masih cukup 

baik walau saat ini belum adanya jalan khusus pejalan kaki 

seperti pedestrian guna memudahkan warga melintasi 

kawasan tersebut dan juga menjaga pejalan kali yang 

melewati yang terkhusus jalan utama. Lebar jalan tersebut 

sekitar 3-4 meteran yang bisa dibilang relatif sempit. 
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b. Pembagian Tingkatan Jalan 

 Jalan pada lokasi penelitian ini di bagi atas 3 yaitu jalan 

primer, jalan sekuder dan jalan tersier. Jalan primer adalaha 

jangan yang digunakan dengan intesitas yang tinggi, jalan 

premier yaitu jalan yang digunakan masyarakat dengan 

intensitas yang sedang, sedangkan jalan tersier yaitu jalan 

yang yang digukan oleh masyarakat dengan intensitas jalan 

yang sangat rendah. Jalan tersebut biasanya digunakan oleh 

masyarakan bagi yang menggunakan jalan kaki maupun 

digunakan oleh berkendara. Pengelompokan jalan dipilah 

sesuai dengan intensitas pengunanya sebagai berikut: 

 

Jalan Primer 

 

Jalan binuang – jalan 

premien mempunyai 

kawasan yang paling padat, 

yang menghubungkan jalan 

antara Kota Bukittinggi 

dengan matur. 

Jalan Sekunder 

 

Jalan Tabiang Takuruang, 

Jalan Sianok, Jalan Jambak 

– jalan ini menjadin jalan 

sekunder karena menjadi 

jalan dengan kesibukan 

menengah yang 

menghubungkan antar 

jorong dengan jorong 

lainya 
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Jalan Tersier 

 

Jalan pemukiman – jalan 

ini biasanya jalan gang 

kecil dengan ukuran lebar 

jalan sekitar 2 meter yang 

biasanya digunakan oleh 

pejalan kaki. 

 

Tabel 3.22. Analisis Tingkatan Jalan 

 

c. Aksesibilitas 

 Aksesibilitas lokasi terkait beradak pada 3 jorong yang 

memiliki sirkulasi mudah sehingga memudahkan bari warga 

menuju lokasi. Kemudahan dalam menuju lokasi yang 

masyarakat tuju, mudahnya jalur dipengaruhi bebagai aspek 

tetapi yang lebih mendomiasi ialah lebar dari jalan yang 

dilewati baik itu kendaran 4 atau dua. Tetapi harus 

bergantian bertemu dan berselisih. 

 

 Jorong Sianok   
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Aksesibilitas pada Jorong Sianok adalah jalan dengan 

akses termudah kedua karena, akses yang dimiliki hanya 

mempunyai aksesibilas jalan secondary, akakn tetapi 

jalaln ini sangat bedekatan dengan jalan secondary 

sehingga akasesnya pun bisa dibilang juga cepat,lokasi ini 

mempunyai rambu petunjuk agar penguna jalan baru ini 

mengetahu arah yang akan mereka tujui. jalan ini 

memiliki tingkatan yang paling sulit karena haru 

menuruni bukit yang sangat tinggi sehingga kecepatan 

berkendara harus dipelankan, karena jalan tersebut 

memiliki lebar hanya 4 meter, sehingga berselisih 

kendaraan harus memelankan kendaraan tersebut agar 

tidak terjadi kecelakan yang membahayan pengendara. 

Akses jalan ini dapat digunakan oleh kendaraan roda dua 

dan mobil dengan kapasitas lebar 2,5 meter untuk bisa 

melewati jalan tersebut. Ketika melewati jalan ini 

pengendara akan disuguhkan dengan pemandangan hutan 

kiri-kanan serta tebih dipingir jalan, akan tetapi melewati 

jalan ini pengendara harus berhati-hati. 

 

 Jorong Lambah 
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Akasesibitas Jorong Lambah adalah aksesbilitas yang 

mempunyai urutan pertama karena lokasi keberadaan 

jalan berada di koridor jambak. Jalan ini sering digunakan 

oleh jalan utaman dari pusat Kota Bukittinggi menuju ke 

kawasan matur tingkat kesulitan jalan ini di bawah Jorong 

Sianok, walaupun harus mendaki dari arah Kota 

Bukittiggi menuju kawasan matur jalan tersebut lebih 

mempunyai akses garis tegas dibandingkan jalan lainya, 

ukuran lebar jalan tersebut sekitar 5 meter yang 

mempunyai rambu lalu lintas untuk memberikan 

informasi agar mempermudah pengendara pendatang baru 

menuju rute yang mereka lewati. Akses jalan ini bisa 

dilewati oleh kendara sepeda motor dan mobil dengan 

ukuran lebar 3 meter agar tidak memicu kemacetan 

penguna jalan. Jalan ini menyuguhkan pemandangan 

pesawahan dan bukit patahan bumi sebagai sepadan 

dengan pusat Kota Bukittinggi yang indah sehingga 

pengunan jalan tidak akan bosan ketika melewati rute 

tersebut 

 

 Jorong Jambak 
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Aksesiblitas yang berada pada Jorong Jambak adalah 

akses yang mempunyai tingkat kepadatan pertama pada 

jalan utaman dan mempunyai aksesbilitas ketiga pada 

setiap gang-gang menuju rumah warga. Tingkat kesulitan 

pada jalan ini sangat rendah karena jalan dikoridor 

tersebut kebanyakan jalan yang datar. Pemandangan yang 

dihadirkan ketika melewati jalan tersebut sangat indah 

karena akses jalan diapit diantara 2 bukit yang tinggi serta 

pemandangan persawahan dan pemandangan hutan yang 

sangat lebat ketika anda melewati jalan tersebut. Jalan ini 

bisa diakses oleh kendaraan roda dua dan roda empat, 

jalan pada kawasan ini sangat baik dan hanya sedikit 

mengalami kerusakan akibat terikis oleh hujan. Akan 

tetapi jalan disini tidak memiliki pendestrian untuk 

pejalan kaki sehingga berbahaya bagi warga yang 

mempunyai jalan pada koridor yang memiliki kepadatan 

yang saat tinggi. 

 

d. Pola Sirkulasi 

 Pola sirkulasi pada kawasan Nagari Sianok Anam Suku 

memiliki pola jalan yang tidak beraturan (irraturular system) 

hampir pada setiap jalannya, di angap wajar karena akses 

jalan memasuki dan melewati pada kawasan Sianok ini 

kebanyakan perbukitan dan jurang sehingga harus berhati-

hati melewati jalan tersebut. Pola jalan yang terbentuk 

mengikuti alam seprti jalan utama mengikuti alur sungai 

lembah di jalan utama, berada dipinggiran tebing pada jalan 

Jorong Sianok sehingga terbentuknya secara tidak teratur di 

angap wajar pada kawasan tersebut. Sedangkan pola jalan 

yang berada pada jalan tersier kebanyakan jalanya buntu 
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(culdesac) dan jalan ini merupakan salah satu ciri dari pola 

irregular system, dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 
Gambar 3.44. Pola Jalan 

 

3. Mass (Massa Bangunan) 

Aspek massa bangunan mengetahui unsur-unsur pembentuk dari 

setiap jrong yang ada dikawasan Nagari Sianok Anam Suku, 

elemen-elemen tersebut adalah osolid (padat) dan void (padat) 

pada ketiga jorong yaitu: Jorong Sianok, Jorong Lambah, dan 

Jorong Jambak. Pada aspek tatanan ini peneliti mencoba 

menganalisis secara makro bagaimana penataan pemukiman 

pada Kawasan Sianok mulai dari fasilitas bangunan, elemen 

bangunan. Berikut penzoningan massa bangunan. 
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Gambar 3.45. Zoning Massa Bangunan 

 

 Jorong Sianok 

Jorong Sianok adalah satu satu dari tiga jorong yang ada di 

Kawasan Nagari Sianok Anam Suku di Kabupaten Agam, 

Jorong Sianok dikenal sebagai lokasi awal nenek moyang 

mereka bermukim pertaman kali, ada bukti bahwa tempat 

tersebut sebagai pusat yaitu: penyebutan Sianok sendiri yang 

berasal dari Jorong Sinaok, adanya bukti lapangan Medan 

Nan Bapanen sebagai area terbuka, Giduang Bicaro serta 

batu tempat pemimpin datuak Sianok Anam Suku yang 

berada pada satu area tersebut. 

 Fasilitas Publik Jorong Sianok 

Fasilitas publik yang ada pada Jorong Sianok gunanya 

sebagai pelayangan demi kemajuan dan kemakmuran 

warga dan sekitar, berikut fasilitas publik yang ada pada 

kawasan Jorong Sianok. 
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Gambar 3.46. Zoning Fasilitas Jorong Sianok 

   

Berikut visual fasilitas publik Jorong Sianok. 

No Visualisasi Fasilitas 

1 

 

Surau Lurah 

 

Digunakan sebagai balai 

pengajian 

2 

 

Giduang Bicaro 

 

Digunakan sebagai tempat 

musyawarah adat 
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LAMPIRAN 
 

A. Datuak Bungsu 

 

 

Catatan 

Hari/Tanggal/ 

Bulan/Tahun 

Januari 2020 

Nara sumber 

H. Asri Anas 

(dt. Bungsu) 

Bahasan 

Resiliensi 

.......... Nagari sianok Anam Suku alah lamo tagaknyo disiko, dari 

jaman dulu urang disiko tibo alah mulai batanam mulai awal nyo 

kasiko sampai kini ko juo masih batanam atau basawah. Awal 

mulonyo kampuang iko tagak saketek yg tingga tapi sampai kini 

ko juo alah labiah dari 300 ribu panduduak disiko.. adaik disiko 

masih bajunjuang tinggi serta agamo islam juo, tradisi budayo 

taruih bakambang tamasuak dari silek yang pak datuak pimmpin 

disiko… 

Artinya: 

.......... Nagari Sianok Anam Suku ini sudah lama berdirinya, dari 

dulu orang disini bercocok tanam mulai dari awal berdiri kampung 

ini sampai pada saat ini masih bercocok tanam/bersawah. Berawal 

berdirinya kampong ini sedikit tapi sekarang sudah lebih dari 3000 

penduduknya disini….. 
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B. Uni Ezi 

 
 

Catatan 

Hari/Tanggal/ 

Bulan/Tahun 

2020 

Nara sumber 

Uni ezi 

Bendahara 

Walikorong 

Bahasan 

Resiliensi 

..........sistem pemeritahan yang ado dalam Nagari Sianok iko 

tabagi duo, yang patamo sistem adaik dan sistem walinagari 

tangan dari pemerintahan yang ado dalam nagaro iko…….. 

Kabatahanan pemukiman seperti pemilikan tanah dan juo 

managakan bangunan iko harus malalui adaik yang ado di sianok 

sesuai dengan ketentuan datuak…….. 

Artinya: 

…….sistem pemerintahan yang ada di sianok terbagi atas 2 

tatanan yaitu pemerintah dan adat, untuk tanagan kanan 

pemerintah ada Kantor Walinagari sedangkan untuk adat 

keputusan di ambil oleh pada datuk-datuk yang terpilih yang ada 

di Nagari Sianok……. Kebertahanan kepemilikan tanah dan 

mendirikan bangunan sangat sulit bagi pendatang karna status 

pembagian harta tanah umumnya sangat sulit di perjualbelikan 

termasuk mendirikan bangunan lebih dari tiga lantai harus 

persetujuan datuak yg memimpin…….. 
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C. Pak Al Jufri 

 

Catatan 

Hari/Tanggal/ 

Bulan/Tahun 

2020 

Nara sumber 

Pak al jufri 

Walikorong 

Bahasan 

Resiliensi 

……… Nagari sianok banyak bagunan sajarah yang masih tagak 

sampai kini ko juo di liek banyaknyo bangunan rumah gadang  

yang masih bisa dihunyi dan di tinggali bahkan sampai ratusan 

tahun, kebudayaan sendiri masih samo jo yang dahulu masih di 

lestarikan sedangkan sektor ruang disiko dimanfaatkan urang 

disiko sabagai objek wisata yang dikelola langsuang samo warga 

disiko juo… bahan pangan disiko alah cukuik unuak memenuhi 

kabatuhan warga disiko serta manampuang kehidupan bahan 

pokok yang ada di kota bukittinggi…… 

Artinya: 

..........Nagari Sianok memiliki banyak bangunan sejarah yang 

masih banyak bertahan pada kawasan ini bisa dilihat banyaknya 

bangunan rumah gadang yang masih bisa dihunyi dan ditinggali 

bahkan sampai ratusan tahun, kebudayaan sendiri masih sama 

dengan dahulu masih dilertarikan sedangkan sektor ruang terbuka 

dimanfaatkan warga sebagai objek wisata yang dimiliki dan di 

dikelola oleh warga Sianok sendiri……….. bahan pangan untuk 

memenuhi kebutuhan warga sendiri kebanyakan bersumber dari 

desa sendiri serta menpang kehidupan bahan pokok yang ada di 

Bukittinggi…….. 
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Berdasarkan dari ke tiga nara sumber tersebut dan kaitan Nagari 

Sianok dengan masa lampau memeberikan banyak gambaran 

pandangan terhadap kebertahan kawasan sianok tersendiri yang 

saling melengkapi, mulai dari eksistensi budaya leluhur mereka yang 

masih bertahan dan menerapkan norma-norma adat menjadi 

latarbekang untuk bisa bertahan atas gempuran urbanisasi kota, yang 

mengelilingi Nagari Sianok Anam Suku. Keberlangsungan budaya 

sendiri masih bisa kita jumpai sampai saat ini dikawasan tersebut 

dan kita bisa rasakan setelah masuk kekawasan Kota Bukittinggi lalu 

singah kekawasan Nagari Sianok lingkungan berbeda karna Sianok 

mempunyai kawasan mempertahankan budaya adat mereka sampai 

saat ini. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Perkampungan Nagari Sianok 
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