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KERANGKA ACUAN 

KONGRES KEBUDAYAAN MINANGKABAU PERTAMA 

[10-11 Juli 2010] 

 

Diselenggarakan di 

[Balai Sidang Bung Hatta, Bukit Tinggi] 

 

A. LATAR BELAKANG GAGASAN 

 

 

1. HARAPAN KE MASA DEPAN 

 

INDONESIA sebagai negara kepulauan terbesar di dunia ini, dengan 17 ribuan pulau-

pulau besar-kecil, yang terletak di persimpangan jalan yang menghubungkan dua benua dan 

dua lautan besar, dengan penduduk mendekati 250 juta, dan tergolong ke dalam negara dan 

masyarakatnya yang multi-etnik dan multi-budaya, ke depan, diprediksikan akan menjadi 

salah satu dari negara terbesar dan termaju di Asia ini, menyusul Cina dan India.  

      Prediksi ini tentu saja dilandaskan kepada asumsi bahwa di samping Sumber Daya 

Alam (SDA)-nya yang memang adalah termasuk negara terkaya di gugusan khatul-istiwa ini, 

juga karena adanya perubahan paradigma cara berfikir dan sikap hidup dari rakyat dan 

masyarakatnya untuk bekerja keras dalam mengejar segala ketinggalan untuk setara dengan 

masyarakat dan bangsa lain-lainnya di dunia ini, dan dengan tekad: ‘Jadi tuan di rumah 

sendiri!’ Perubahan paradigmatik dimaksud adalah dengan mempersiapkan  Sumber Daya 

Manusia (SDM)-nya yang andal dan kompetitif di samping SDB (Sumber Daya Budaya)nya 

yang juga andal dan memiliki dasar-dasar yang kokoh dan kuat serta mampu dalam 

menjawab tantangan masa depan itu. 

         Tantangan masa depan ini, bagaimanapun, mau tak mau juga harus dijawab oleh suku-

bangsa Minangkabau yang kampung halaman utamanya berada di ranah Minang di Sumatera 

Barat, dan yang rakyatnya juga bertebaran ke mana-mana dalam semangat merantau di 

Nusantara ini. Rakyat dan masyarakat Minangkabau, sejarah mencatat, telah banyak 

memberikan kontribusi pemikiran dan tenaga juang terhadap berhimpunnya suku-suku 

bangsa di Indonesia ini dalam satu wadah kesatuan, yang kemudian seusai Perang Dunia 

Kedua, pada tanggal 17 Agustus 1945, memproklamirkan kemerdekaannya, dan menjelma 

menjadi sebuah negara baru di Asia Tenggara ini: Negara Republik Indonesia, yang 

diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Cita dan cita-cita dari NRI ini dituangkan dalam 

bait-bait Pancasila yang termaktub dalam Mukaddimah UUD RI 1945 dan yang sekaligus 

jadi landasan dari UUD RI 1945, sebagai patokan dan pedoman hidup dari kita bangsa 

Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.  

 

2. TEKAD UNTUK BANGKIT KEMBALI 

        

  Kecenderungan selama penggal kedua usia Republik ini,  setengah abad ke mari ini, 

memperlihatkan tanda-tanda kemunduran pada  hampir semua bidang kehidupan, pada saat 

dunia sekitar mengharuskan adanya kemampuan untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi 

tantangan dalam dunia  yang makin kompetitif dan makin kompleks. Pembekalan budaya dan 

reorientasi hidup, karenanya, sangat sekali diperlukan bagi generasi sekarang dan akan 

datang dalam meretas dan merebut peluang ke masa depan itu.      
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     Gempa besar dengan kekuatan 7.9 skala Richter yang terjadi pada tanggal 30 

September 2009 bukan saja telah meluluh-lantakkan infrastruktur fisik masyarakat Sumatera 

Barat, tetapi juga telah menunjukkan rangkaian kerentanan dan kelemahan masyarakat 

Minangkabau yang kurang siap untuk bekerjasama dalam mewujudkan kepentingan bersama. 

Pengalaman menunjukkan bahwa diperlukan  waktu bertahun-tahun untuk dapat membangun 

semangat dan lembaga kebersamaan tersebut agar dapat  menjawab tantangan baru yang 

dihadapi masyarakat Minangkabau. 

    Dalam era serba keterbukaan ini, karenanya, orang Minangkabau harus mampu 

bersaing, baik secara internal dengan sesama suku-suku bangsa Indonesia di tanah air ini, 

maupun secara eksternal dengan bangsa dan suku-suku bangsa lain yang datang dari luar.  

Tegasnya, orang Minang harus bangkit kembali dengan stamina baru, semangat juang baru 

dan orientasi baru dalam menjawab tantangan ke masa depan itu, demi kejayaan dan kesatuan 

bangsa di tanah air Indonesia ini, dan demi perbaikan diri dalam memberikan kontribusi yang 

optimal bagi pembangunan kampung halaman dan bagi negara dan bangsa secara 

keseluruhan. 

  Tekad untuk bangkit sebagai bagian dari keseluruhan Bangsa Indonesia ini bukan saja 

secara konstitusional dituntut tetapi juga secara sosial ekonomi dan sosial budaya merupakan 

kebutuhan yang mendesak dan sekaligus sebuah keniscayaan. 

 

3. PERAN KONGRES KEBUDAYAAN MINANGKABAU PERTAMA 

      

  Untuk menciptakan suasana gairah yang diperlukan untuk kebangkitan kembali 

semangat juang bagi kesatuan dan kejayaan bangsa inilah orang Minang, baik di Kampung 

maupun di Rantau, mengadakan  Kongres Kebudayaan Minangkabau Pertama, bulan [10-11 

Juli tahun 2010], bertempat di [Balai Sidang Bung Hatta, Bukit Tinggi]  

     Dalam Kongres Kebudayaan Minangkabau Pertama tersebut akan dirintis terciptanya 

suasana baru untuk merenungkan, membahas, serta mengambil keputusan tentang berbagai 

masalah mendasar  yang dihadapi oleh rakyat dan masyarakat Minangkabau, baik yang di 

Kampung maupun yang bertebaran di Rantau di manapun di kawasan Nusantara ini, bahkan 

di luar negeri sekalipun, sebagai bahagian yang integral dan tak terpisahkan dari Indonesia 

dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, dan berjuang bersama-sama dengan rakyat dan 

suku-suku bangsa lainnya di Indonesia bagi kemakmuran dan kejayaan bangsa. 

     Dalam Kongres Kebudayaan Minangkabau Pertama  itu juga akan dikukuhkan 

landasan kehidupan sosial budaya serta identitas kultural suku bangsa Minangkabau yang 

terbuhul dalam ungkapan filosofis: “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-

SBK)”, yang juga jadi landasan hidup bersama bagi suku-suku Melayu lainnya di manapun di 

Nusantara ini. Di Minangkabau, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah lebih 

ditegaskan lagi dengan  “Syarak mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru”.  

     Dengan ungkapan filosofis itu dimaksud bahwa rakyat dan masyarakat Minangkabau 

memakaikan adatnya  yang khas dengan Basandikan syarak (Islam) yang merupakan rahmat 

bagi seluruh alam; dengan konsekuensi: adat yang sejalan dengan Islam (adat Islamiyah), 

dipakai, adat yang tidak sejalan dan bertentangan dengan Islam (adat jahiliyah), dibuang.  

Sebagai kesimpulan logisnya adalah, bahwa rakyat dan masyarakat Minangkabau adalah 

rakyat dan masyarakat yang beradat Minangkabau dan beragama Islam. Jika terjadi 

kontradiksi antara ajaran adat dan ajaran agama Islam maka yang dimenangkan adalah Islam, 

dan rakyat dan masyarakat Minangkabau menjadikan Al Qur‟an Kitabullah sebagai pedoman 

hidup dan rujukan utama mereka dalam mengharungi kehidupan ini. 

     Secara implisit ini juga berarti, sesuai dengan ajaran adat dan agama itu sendiri, 

rakyat dan masyarakat Minangkabau menerima semua yang baik dari manapun datangnya, 

dan menolak yang buruk dari manapun pula datangnya. Sebagai konsekuensinya juga adalah 
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bahwa mereka adalah orang Minang, beragama Islam, yang sekaligus adalah orang Indonesia 

dan tidak kurangnya adalah juga warga dunia. Inipun sejalan dengan prinsip budaya Minang 

itu sendiri: “Alamnya, jika dibalun sebalun kuku, jika dikembang selebar alam. Alam 

terkembang jadikan guru.” 

 

4. DASAR HUKUM KONGRES KEBUDAYAAN MINANGKABAU PERTAMA. 

 

a. Pasal 18 B ayat (2), Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. 

b. Pasal 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

c. Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional 

tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 

d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional 

tentang Hak Sipil dan Politik. 

e. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan segala 

perubahannya 

f.    Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan Nagari  

g. The U.N Declaration on the Rights of Persons Belonging to National, or Ethnic,  

Religious, and Linguistic Minorities, December 18, 1992. 

h. The U.N Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, September 13, 2007. 

 

5. PEMBENTUKAN MAJELIS ADAT DAN SYARAK 

                    

      Dalam Kongres Kebudayaan Minangkabau Pertama ini akan dibentuk institusi 

kebersamaan yang akan menindaklanjuti identitas kultural Minangkabau “Adat Basandi 

Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).” Institusi kebersamaan yang basisnya ada di 

Nagari, tetapi yang secara struktural-institusional-fungsional juga berjenjang naik secara 

terkoordinasi sampai ke tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi, di Sumatera 

Barat, bersebelahan dan bergandengan tangan dengan struktur dan sistem pemerintahan 

formal sebagai bahagian yang integral dan tak terpisahkan dari NKRI. 

     Dengan demikian, di samping lembaga pemerintahan [formal]  yang terdiri dari 

lembaga yang menangani tiga bidang kegiatan: eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang 

berjenjang naik dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi, sebagai bahagian 

yang integral dari NKRI, juga diciptakan mitra kerjanya:  “Majelis Adat dan Syarak (MAS),” 

sebagai pengejawantahan dari landasan hidup ABS-SBK, untuk diterapkan di berbagai 

bidang kehidupan secara integral, terkoordinasi dan terprogram dari waktu ke waktu secara 

berjangka-jangka, yang sekaligus juga melambangkan keperansertaan dan partisipasi aktif 

dari masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.  

Dikemudian hari organisasi MAS ini diharapkan dapat berfungsi sebagai payung pada 

organisasi-organisasi yang ada di nagari sampai di tingkat propinsi. Untuk menghindarkan 

duplikasi dan   pertumpang-tindihan, secara struktural maupun fungsional dan dalam rangka 

pengintegrasian Adat dan Syarak dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, KAN 

(Kerapatan  Adat Nagari), MUN (Majelis Ulama Nagari) dan/atau lembaga sejenis lainnya 

yang terkait dengan sistem dan struktur  Nagari, dikoordinasikan dengan Majelis Adat dan 

Syarak. (MAS) dikemudian hari dapat menjadi fasilitator. Dengan demikian, lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dsb, yang lekat pada sistem bernagari, dapat bekerjasama 

dengan MAS. Sementara, lembaga-lembaga profesional-hirarkis di berbagai bidang 

kehidupan itu (seperti LKAAM, MTKAAM, MUI, Bundo Kanduang, LSM-LSM, ormas-

ormas, dsb) berfungsi seperti semula dan tetap memiliki hak hidup di tengah-tengah 

masyarakat sebagai perwujudan dari cita demokrasi dan HAM.   



Kerangka Acuan Kongres Kebudayaan Minangkabau Pertama Juli 2010 

4 | H a l a m a n  
 

     Selama ini terkesan, baik di Nagari maupun secara hirarkis di tingkat yang lebih 

tinggi lagi, semua berjalan seperti sendiri-sendiri. Adatnya sendiri, di bawah kendali ninik 

mamak, syaraknya sendiri, di bawah arahan alim ulama, masalah-masalah sosial-ekonomi, 

pendidikan dan kemasyarakatan lainnya juga jalan sendiri-sendiri, di bawah arahan cerdik-

pandai dan komando para pejabat di bidang masing-masing, sementara wanita serta 

pemudanya juga jalan sendiri-sendiri,  tanpa ada lembaga yang mengkoordinasikan dan 

mengintegrasikannya dalam satu sistem yang saling terkait dan terpadu.   Sebagai akibat dari 

keadaan dan kebiasaan berjalan sendiri-sendiri ini, masyarakat Minangkabau bagaikan tidak 

mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang terbuka dalam rangka 

pembangunan nasional Indonesia serta dalam rangka kehidupan kemanusiaan sejagat. 

MAS tidak hanya berorientasi lokal dan nasional tetapi  sekaligus mampu mewadahi 

wawasan yang bersifat global dan universal, dengan menempatkan Kitabullah Al Quran 

sebagai rujukan dan pedoman penentu secara final dan kaffah di setiap sisi dan segi 

kehidupan. 

MAS sifatnya adalah lembaga musyawarah yang memusyawarahkan hal-hal yang 

terkait dengan berbagai bidang kehidupan di Nagari dan secara koordinatif-integratif di 

tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.  MAS, karenanya, adalah wadah non-

formal kerakyatan pendamping dari pemerintahan formal di tingkat Nagari, Kecamatan, 

Kabupaten/Kota dan Provinsi, yang merupakan perwujudan dari partisipasi masyarakat dalam 

mendukung kekuatan negara. MAS memusyawarahkan dan merumuskan hal-hal yang 

berkaitan dengan tugas-tugas kemasyarakatan di berbagai bidang kehidupan (ekonomi, 

politik, keamanan, agama, pendidikan, kebudayaan, dan kemasyarakatan lainnya) dalam 

rangka membantu dan bekerjasama dengan pemerintah dalam mempercepat kemajuan di 

berbagai bidang kehidupan itu, dan menjiwainya dengan semangat ABS-SBK. 

     Dalam perealisasiannya, sebagai konsekuensi logis dari diintegrasikannya aspek-

aspek kehidupan adat, agama (syarak) dan segi-segi sosial, ekonomi, pendidikan, 

kebudayaan, dlsb, yang terpilih dan duduk dalam MAS adalah wakil-wakil dari unsur-unsur 

“tungku nan tigo sajarangan, tali nan tigo sapilin,” yaitu unsur-unsur ninik-mamak, alim 

ulama dan cerdik pandai, ditambah dengan unsur-unsur bundo kanduang dan pemuda. MAS 

di Nagari, yang masa kerjanya sejalan dengan masa kerja pimpinan pemerintahan formal, 

pada gilirannya, juga memilih dan/atau menunjuk wakil-wakilnya untuk duduk di MAS 

tingkat Kecamatan; dan demikian, secara bertingkat dan berkesinambungan, di 

Kabupaten/Kota dan Provinsi. 

 

6. KONGRES KEBUDAYAAN MINANGKABAU SELANJUTNYA 

 

Kongres Kebudayaan Minangkabau di tingkat Provinsi, yang mencakup seluruh 

“Alam Minangkabau,” yakni perpaduan antara Ranah dan Rantau,  diadakan setiap 5 tahun 

sekali untuk melakukan evaluasi terhadap kemajuan dan kendala serta proyeksi dan 

perencanaan ke masa depan dalam jangka menengah dan panjang. Bobot dari permasalahan 

yang dibawakan ke musyawarah Kongres dibahas dan dipersiapkan serta dirumuskan pada 

rapat-rapat pra-kongres, sementara Kongres membahas, merumuskan dan memutuskannya 

secara integral-menyeluruh. Keputusan Kongres itulah yang akan menjadi pegangan dan 

pedoman kerja untuk jangka menengah dan panjang ke depan itu. Setiap tahun dapat 

diadakan rapat koordinasi/ tekhnis pelaksanaan program kerja. 

    Basis dari ruang lingkup permasalahan yang menjadi tugas pokok dari MAS tetap ada 

di Nagari yang fungsinya dapat dijabarkan ke dalam empat peran utama dari Nagari: satu, 

Nagari sebagai unit kesatuan administratif pemerintahan; dua, Nagari sebagai unit kesatuan 

keamanan dan pengamanan; tiga, Nagari sebagai unit kesatuan ekonomi; dan empat, Nagari 

sebagai unit kesatuan adat dan sosial-budaya. Adalah tugas MAS, dengan bekerjasama 
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dengan pemerintahan Nagari dan bertingkat sampai ke Kecamatan, Kabupaten/Kota dan 

Provinsi, memberi bobot dan isi pada setiap sektor dan aspek pembangunan yang sifatnya 

saling terkait dan terintegrasi, berjangka-jangka dan terprogram. 

     Pada aspek: “Nagari sebagai unit kesatuan administratif pemerintahan terendah dalam 

konteks NKRI,” MAS selaku lembaga partisipasi masyarakat memastikan bahwa roda dan 

mekanisme pemerintahan di Nagari berjalan secara efisien, efektif dan produktif, dan yang 

sifatnya mengayomi dan menfasilitasi. Pada aspek: “Nagari sebagai unit kesatuan keamanan 

dan pengamanan,” MAS memastikan bahwa keamanan di Nagari terjaga dengan baik, dengan 

menghidupkan kembali lembaga “Dubalang” yang menjadi tangan kanan Wali Nagari dan 

pemerintahan Nagari dalam hal keamanan dan pengamanan, dan menfungsikan para pemuda  

sebagai “Parik Paga” Nagari di bawah komando Dubalang. 

     Pada aspek: “Nagari sebagai unit kesatuan ekonomi,” MAS bersama dengan 

pemerintahan Nagari menfungsikan Nagari sebagai badan hukum yang berkiprah di berbagai 

bidang kegiatan ekonomi dengan menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi dari Nagari 

dan anak nagari. MAS, karenanya, memastikan bahwa di samping kegiatan ekonomi yang 

sifatnya perseorangan dari setiap anak nagari, juga dibina sistem ekonomi bersama dengan 

prinsip manajemen moderen yang sifatnya “koperasi syariah” dan menjalin kerjasama dengan 

Bank Nagari, BPR, BMT, dan perbankan lainnya sebagai pemasok modal dan mitra usaha. 

     Dan pada aspek: “Nagari sebagai unit kesatuan adat dan sosial-budaya,” MAS 

memastikan bahwa filosofi ABS-SBK berjalan dan menjiwai segenap sisi dan aspek 

kehidupan yang sekaligus juga menggerakkan dan mendinamisasi sisi-sisi dan aspek-aspek 

kehidupan itu dalam mencapai tingkat kesejahteraan lahir dan batin yang makin tinggi di 

bawah naungan dan ridha Allah Swt.  

     Melalui upaya yang sifatnya sistemik, terorganisasi, terarah, terprogram dan 

terkoordinasi dengan baik dan efektif, kita semua mengharapkan bahwa kita masyarakat dan 

suku-bangsa Minangkabau dalam wadah NKRI bersama maju ke depan dalam era 

kebangkitan bangsa di belahan dunia ini.  

Dengan memberdayakan filosofi hidup ABS-SBK yang juga terintegrasi dengan 

ketentuan-ketentuan hukum formal yang berlaku di ranah Minang sebagai bahagian yang 

integral dan tak terpisahkan dari Republik Indonesia yang kita bangun bersama dengan darah 

dan nyawa ini, kita menantang ke masa depan yang lebih baik dan lebih menjanjikan, di 

mana masyarakat hukum adat (baca : asli pribumi) menjadi tuan di rumahnya sendiri. Hak-

hak prerogatif serta jaminan perlindungan, fasilitas dan prioritas, terhadap masyarakat hukum 

adat seperti yang tercermin dalam UUD 1945 (a.l. Pasal 18 B ayat (2), Pasal 28 I Undang-

Undang Dasar 1945) harus terjelma dan diperjuangkan secara nasional dan lokal di bumi 

pertiwi ini. 

 

B. VISI DAN MISI KONGRES KEBUDAYAAN MINANGKABAU PERTAMA 

 

1. VISI 

 

Terkonsolidasinya secara melembaga potensi masyarakat Minangkabau, baik di Ranah 

maupun di Rantau, sebagai bagian menyeluruh dari Bangsa Indonesia dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 

sehingga mampu mendayagunakan hak serta menunaikan kewajiban kemasyarakatan, 

kebangsaan, serta kenegaraannya  secara efektif, efisien dan produktif. 
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2. MISI 

 

a. Dikukuhkannya “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)” 

sebagai jati diri dan identitas kultural Minangkabau. 

 

b. Terbentuknya dan mulai berfungsinya Majelis  Adat dan Syarak (MAS) secara 

demokratis sebagai institusi kemasyarakatan Minangkabau yang menampung, 

membahas, merumuskan, serta mengambil keputusan dalam berbagai masalah yang 

diperlukan untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang terbuka 

dalam dunia baru yang bergerak dengan cepat dan berkembang secara dinamis. 

 

c. Terinventarisasinya masalah-masalah pokok yang dihadapi masyarakat 

Minangkabau – baik di Ranah maupun di Rantau -- yang memerlukan pemecahan 

secara bersama. 

 

C. MASALAH-MASALAH MENDASAR YANG HARUS DIPUTUSKAN 

KONGRES 

 

1. Pengukuhan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sebagai Jati Diri dan 

Identitas Kultural  Minangkabau, serta penjabaran dan pengejawantahannya secara 

sistemik dan terprogram ke dalam berbagai bidang kehidupan; 

 

2. Penyegaran, Penyatuan, Pengukuhan, dan Pengembangan Fungsi-fungsi Nagari sebagai 

Kesatuan pemerintahan, keamanan, ekonomi dan adat serta sosial budaya dari masyarakat 

Minangkabau, yang masing-masing dirinci secara sistemik dan terprogram. 

 

3. Khusus untuk bidang adat dan sosial-budaya, termasuk:  

a. Penyegaran, Penyatuan, Pengukuhan, dan Pengembangan Potensi Adat dan Sosial-

Budaya Masyarakat Minangkabau: Tungku nan Tigo Sajarangan, Bundo Kanduang, 

dan Pemuda. 

b. Penyegaran, Penyatuan, Pengukuhan, dan Pengembangan Sistem Kekerabatan dan 

Hukum Waris  menurut Adat dan Syarak.  

c. Penyegaran, Penyatuan, Pengukuhan, dan Pengembangan Sistem Kesatuan yang 

integral antara Ranah dan Rantau dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat 

minangkabau 

 

D. RENCANA 

 

1. Tahap Pertama 

 

: Pembentukan Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Kongres 

Kebudayaan Minangkabau Pertama. 

 

2. Tahap Kedua : Sosialisasi Kerangka Acuan Kongres Kebudayaan Minangkabau 

Pertama dan contoh-contoh Keputusan Kongres Minangkabau 

Pertama, untuk mendapatkan masukan dan dukungan dari tokoh-

tokoh Minangkabau. 

a. Ke dalam : kepada seluruh lembaga dan tokoh-tokoh 

Minangkabau, di Ranah  dan di Rantau. 

b. Ke luar  : kepada lembaga-lembaga Negara dan lembaga-

lembaga pemerintahan. 
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3. Tahap Ketiga : Penyempurnaan Kerangka Acuan. Penampungan masukan dan 

saran tentang  draft keputusan-keputusan Kongres Minangkabau 

Pertama : Februari-Mei 2010. 

 

4. Tahap Keempat : Mengadakan kegiatan-kegiatan pra-kongres untuk membekali 

para penyusun makalah dengan aspirasi dan kepentingan 

masyarakat Minangkabau, baik di Ranah maupun di Rantau, yang 

akan dibawakan ke dalam Kongres Kebudayaan Minangkabau 

Pertama:  Januari-Mei 2010. 

 

5. Tahap Kelima : permohonan kesediaan Presiden Republik Indonesia untuk 

membuka Kongres Kebudayaan Minangkabau Pertama : Februari 

2010. 

 

6. Tahap Keenam : Pembukaan dan penyelenggaraan Kongres Kebudayaan 

Minangkabau Pertama : minggu ketiga bulan Juli 2010 [Lihat 

rincian di bawah]. 

 

7. Tahap Ketujuh : Tindak-lanjut Kongres Kebudayaan Minangkabau Pertama, 

berupa pembentukan Majelis  Adat dan Syarak, di Ranah dan di 

Rantau sesuai dengan hasil keputusan kongres. 

 

 

 

E. PELAKSANAAN 

 

1. HARI PERTAMA. 

 

a. Pembukaan:  10.00-12.30 WIB 

1. Acara pendahuluan: pembacaan Al-Qur‟anul Karim dan terjemahnya, lagu 

Indonesia Raya, paduan suara himne Minangkabau. 

2. Laporan Ketua Panitia. 

3. Kata Sambutan Ketua Umum Gebu Minang. 

4. [Kata Sambutan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera 

Barat.] 

5. Kata Sambutan Gubernur Provinsi Sumatera Barat. 

6. Amanat Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pembukaan Kongres 

Kebudayaan Minangkabau Pertama secara resmi.  

 

Jedah: Shalat Jama’ Zhuhur & ‘Ashar dan makan siang bersama (12.30-14.00) 

 

b. Presentasi Perdana: 14.00-17.00 WIB 
 

(1) Prof Dr Taufik Abdullah : Minangkabau dalam Pergumulan Sejarah dan 

Kebudayaan di Nusantara. 

 

(2) Prof Dr Syafii Maarif : Minangkabau dalam Menjawab Tantangan 

Kebangkitan dan Tamaddun Islam ke Masa 

Depan. 
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(3) Prof Dr Fasli Jalal : Modernisasi dan Tantangan Pendidikan bagi 

Masyarakat Minangkabau  di Ranah  Kini 

dan Esok 

 

(4) Dr Saafroedin Bahar : Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi 

Kitabullah sebagai Jati Diri dan Identitas 

Kultural Masyarakat Minangkabau serta 

Pengimplementasiannya dalam Konteks 

Kekinian. 

 

(5) Prof. Dr. Nusyirwan : Ranah dan Rantau bagi Optimalisasi 

Kesejahteraan Kampung Halaman. 

 

 

Jedah: Shalat Maghrib & ‘Isya dan makan malam bersama (17.00-19.30) 

 

c. Presentasi Utama: 19.30-22.30 
 

(1) Dr Mochtar Naim : Restrukturisasi Pemerintahan Nagari (Formal 

dan Non-Formal) dalam Kerangka ABS-

SBK dan NKRI  

 

(2) Drs Farhan Muin Dt 

Bagindo Msi 

: Pola kekerabatan matrilineal dalam 

menjawab tantangan masa depan 

Minangkabau  

 

(3) Ny. Fatmariza, SH, MH : Reposisi Kaum Perempuan Minang dalam 

Kerangka ABS-SBK dan dalam Menjawab 

Tantangan Abad ke 21 

 

(4) Azmi Dt. Bagindo : Reposisi Kepemimpinan Tradisional 

„Tungku Nan Tigo Sajarangan – Tali nan 

Tigo Sapilin‟ dalam Kerangka ABS-SBK 

Menjawab tantangan Abad ke 21 

 

(5) Marzul Veri : Reposisi Kaum Muda Minang dalam 

Kerangka ABS-SBK dan dalam Menjawab 

Tantangan Abad ke 21 

 

d. Paduan suara kaum muda Minangkabau (22.30 - 23.00). 

 

e.      Istirahat 
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2. HARI KEDUA  (08.00 - 12.30) 

 

Komisi A (Organisasi) : Pembahasan Draft Konsep “Sistem dan 

Struktur MAS (Majelis  Adat dan Syarak)” 

serta pemilihan tim ad hoc pembentukan 

Majelis Adat dan Syarak. 

 

Komisi B (Komisi Khusus) : 1. Pembahasan Draft Konsep “ABS-SBK 

(Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi 

Kitabullah) sebagai Jati Diri dan Identitas 

Kultural Minangkabau serta 

Pengimplementasiannya dalam 

Kehidupan Masyarakat.”  

 

2. Pembahasan Draft Konsep 

“Kepemimpinan Tradisional (Ninik 

Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai) 

serta Kaum Perempuan dan kaum Muda, 

di Ranah dan di Rantau,  dalam 

Menjawab Tantangan Abad ke 21 serta 

Pengimplementasiannya dalam 

Kehidupan Masyarakat.” 

 

Komisi C  

 

: Program Kerja 

Komisi D : Rekomendasi 

 

Jedah, Shalat Jama’ Zhuhur & ‘Ashar Dan Makan Siang Bersama (12.30-13.30) 

 

SIDANG PARIPURNA  (14.00 – 17.30). 

 

1. Laporan & Pengesahan hasil sidang komisi-komisi  

2. Pemilihan pengurus Majelis Adat & Syarak Provinsi Sumatera Barat  

 

Jedah, shalat jama’ maghrib dan ‘isya dan makan malam bersama (17.30-19.30)  

 

ACARA PENUTUPAN (19.30 – 22.00 WIB) 

 

1. Paduan Suara kaum ibu, kaum bapak, dan kaum muda. 

2. Kata Sambutan Penutup oleh Ketua Gebu Minang. 

3. Kata Sambutan dan Pernyataan Penutupan secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri. 

4. Penyerahan hasil-hasil Kongres Kebudayaan Minangkabau kepada Gebu Minang dan 

Gubernur Sumatera Barat. 

5. Pembacaan doa syukur. 
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F. PERATURAN TATA TERTIB 

 

1. Peserta dan Undangan. 

a. Peserta Kongres Kebudayaan Minangkabau Pertama ini ditetapkan berdasar 

prinsip kewilayahan, yaitu: 

1) Paling banyak dua utusan dari setiap nagari diambil dari orang Ampek Jinih 

dengan surat mandat dari KAN. 

2) Utusan LKAAM, MTKAAM, MUI, Gebu Minang, IKM dan lembaga adat 

bermandat dari Rantau.  

3) Setiap utusan bermandat harus membawa keputusan tertulis – setuju atau 

tidak setuju  dalam prinsip --  dari wilayah yang diwakilinya, terhadap draft 

keputusan Kongres Kebudayaan Minangkabau Pertama yang telah 

dikirimkan terdahulu. 

 

2. Draft Keputusan Kongres Kebudayaan Minangkabau Pertama. 

a. Draft keputusan Kongres Kebudayaan Minangkabau Pertama dihimpun, 

disiapkan, dan atau dirapikan oleh Panitia Pengarah. 

b. Setiap utusan Kongres Kebudayaan Minangkabau Pertama berhak mengajukan 

satu draft keputusan Kongres Kebudayaan Minangkabau Pertama dan untuk 

mengkomunikasikannya kepada para utusan lainnya untuk diketahui. 

 

3. Pengambilan Keputusan Kongres. 

a. Setiap utusan bermandat mempunyai satu hak suara. 

b. Draft keputusan Kongres Kebudayaan Minangkabau Pertama yang mendapat 

persetujuan suara terbanyak mutlak, dinyatakan menjadi Keputusan Kongres 

Kebudayaan Minangkabau Pertama secara resmi. 

c. Draft  keputusan Kongres Kebudayaan Minangkabau Pertama yang tidak 

mendapat persetujuan suara terbanyak mutlak, diagendakan untuk dibahas oleh 

MAS untuk mendapatkan pertimbangan menjadi keputusan dalam Kongres 

Kebudayaan Minangkabau Kedua Tahun 2015. 

 

4. Rincian Tata Tertib selanjutnya akan ditetapkan tersendiri. 

 

G. LAIN-LAIN 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata tertib ini diputuskan oleh pimpinan sidang dengan 

persetujuan peserta kongres 

 

 

Jakarta,  Januari 2010  

 

DEWAN EKSEKUTIF 

 GEBU MINANG 

 

 

Mayjen. TNI (Purn). H. Asril H. Tanjung, S.IP     Drs. Irwan Husein 

                                 Ketua Umum                                Sekretaris Jendral 


