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Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD Kota Padang Panjang berjalan bersama  
dengan Gubernur Sumatera Barat  menuju lokasi Rapat Paripurna

Hari Jadi Kota Padang Panjang, 1 Desember 2019

Sekapur
Sirih

Walikota Padang Panjang
H. Fadly Amran, BBA Dt. Paduko Malano

“Padang Panjang adalah Kota yang Berbahagia”. 
Demikian AA Navis (1924-2003) pernah 
menyampaikan. AA Navis adalah satu dari banyak 
sastrawan fenomenal Indonesia yang menulis 
tentang Padang Panjang. Marah Rusli dalam 
novel klasik “Siti Nurbaya” menggambarkan 
Padang Panjang sebagai tempat pergi “menukar” 
bagi para pedagang dari berbagai daerah 
di Sumatera tengah. Hamka dengan karya 
terkenal “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk” 
menggambarkan meriahnya Pacu Kuda di 
Lapangan Bancah Laweh Padang Panjang.
Itulah Padang Panjang, Kota kecil di kaki Gunung 
Singgalang di sebelah Barat, Gunung Marapi di 
Timur, dan Gunung Tandikek agak ke barat daya. 
Kota dengan curah hujan yang tinggi sehingga 
dinamakan Kota Hujan. Kota ini terletak di posisi 
yang strategis, menjadi perlintasan antar Kota, 
sehingga pada masa lalu merupakan pintu 
gerbang perdagangan di kawasan Sumatera 
Tengah. Padang Panjang juga menjadi pelopor 
berkembangnya pendidikan Islam modern di 
Sumatera di awal abad 20, sehingga kemudian 
lebih dikenal sebagai Kota Serambi Mekah.
230 tahun adalah sejarah yang cukup panjang 
sejak dikenalnya nama Padang Panjang. Selama 
itu Kota Padang Panjang telah menjadi Kota 
Tujuan bagi kedatangan orang-orang untuk 
berbagai maksud. Hari ini Padang Panjang tetap 
berperan sebagai simpul Sumatera dengan 
aktifitas perdagangan yang terus menggeliat. 
Padang Panjang juga berhasil melanjutkan 
sejarah sebagai Kota Pendidikan di Sumatera. 
Ada Perguruan Thawalib Putera, Diniyyah Puteri, 
Kauman, dan lain-lain yang sudah melegenda 
dan semakin eksis. Ribuan pelajar telah datang, 

belajar dan lulus pendidikan di Padang Panjang. 
Didukung oleh pemandangan alam sekitar 
nan indah dan sejuk, kota kecil ini juga tumbuh 
menjadi tujuan kuliner di Provinsi Sumatera 
Barat dengan motto “kemanapun berwisata 
di Sumatera Barat, makan dan minum yang 
lezat tetap di Padang Panjang.” Perdagangan, 
Pendidikan dan Kuliner adalah Pariwisata yang 
tidak pernah habis-habisnya di Padang Panjang.
Beberapa tahun terakhir dunia kepariwisataan 
Padang Panjang berkembang sedemikian 
pesatnya. Di samping wisata perdagangan, 
pendidikan dan kuliner yang sudah menjadi 
ikon mutlak sejak lama, Padang Panjang juga 
dipenuhi oleh objek wisata keluarga, budaya 
dan religi dengan adanya Mesjid Asasi, Mifan 
Waterpark, PDIKM, Desa Wisata Kubu Gadang, 
Islamic Center, dan lain-lain. Padang Panjang 
tampil menjadi kota yang menyenangkan 
dan membanggakan bagi seluruh warga kota 
dan siap menerima kunjungan dari siapapun 
yang hendak menikmati keindahan, kesejukan, 
keramahan dan kebahagiaan.
Oleh karena itu atas nama Pemerintah dan 
masyarakat Kota Padang Panjang kami 
menyambut baik diterbitkannya “Tourism 
Guide Book, 230 Tahun Kota Padang Panjang 
dan Pertumbuhan Pariwisata” yang menyoroti 
perkembangan Kota Padang Panjang dulu 
dan sekarang. Kami berterimakasih kepada 
tim penyusun yang telah melakukan riset dan 
menulis buku yang sungguh yang sangat 
berharga ini. Semoga Tourism Guide Book 
ini bisa bermanfaat dan menjadi platform 
komunikasi pariwisata Kota Padang Panjang.
Wassalam.
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Logo Hari Jadi Kota
Padang Panjang ke 230
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Konsep Dasar 
Logo Hari Jadi 
Kota ke 230

Filosofi Logo 
Hari Jadi Kota 
ke 230

Konsep dasar Logo merupakan 
Interpretasi angka 230 
terhadap sebuah perayaan 230 
tahun Kota Padang Panjang 
menuju Padang Panjang 
Berjaya. 
Nilai Visi Misi, Historis dan 
Identitas Kota Padang Panjang 

1. Bentuk orang yang 
sedang menari bermakna 
masyarakat dengan 
pemerintah yang 
bergerak bersama dalam 
membangun negeri demi 
kejayaan Padang Panjang.

2. Bentuk Lengkung atap 
rumah gadang bermakna 
menjunjung tinggi 
kehidupan bermusyawarah 
dan mufakat dengan 
landasan Adat Basandi 
Syarak, Syarak Basandi 
Kitabullah.

3. Bentuk Selendang 
bermakna mempererat 
tali persaudaraan dan 
semangat gotong royong 
dalam memajukan Kota 
Padang Panjang.

4. Atap Masjid Asasi 
Sigando bermakna 
kehidupan Masyarakat 
Padang Panjang yang 
bernuansa Islami. Masjid 
ini merupakan Mesjid 
tertua. Selain itu bentuk ini 
juga menginterpretasikan 
upaya yang terus dilakukan 
pemerintah dan masyarakat 

sebagai kota Serambi Mekkah, 
letak geografis yang dimana 
kota Padang Panjang dikelilingi 
tiga gunung besar divisualkan 
pada elemen-elemen 
pembentuk utama pada 
angka 230 Tahun Kota Padang 
Panjang.

Padang Panjang untuk 
mewujudkan Padang 
Panjang sebagai pusat 
pendidikan dan pusat 
pendidikan Islam modern.

5. Tiga Bentuk Segitiga yang 
bermakna tiga gunung 
yang mengelilingi Kota 
Padang Panjang, yaitu : 
Gunung Marapi, Gunung 
Singgalang dan Gunung 
Tandikek.

6. Warna Emas 
melambangkan kejayaan, 
kesejahteraan, dan 
martabat.

7. Warna Hijau 
melambangkan alam yang 
subur dan masyarakat yang 
religius.

8. Warna Biru melambangkan 
sebuah kebijaksanaan.

9. Padang Panjang Berjaya 
merupakan sebuah jargon 
dari Kota Padang Panjang 
yang diharapkan di usia 
yang ke 230 tahun ini Kota 
Padang Panjang akan terus 
berkembang pesat hingga 
terciptanya masyarakat 
yang sejahtera.
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Tentang
Padang Panjang

Sejarah

Perekonomian

Geografi
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Sejarah
Kota Padang Panjang pernah menjadi pusat pemerintahan 

sementara Kota Padang, setelah Kota Padang dikuasai 
Belanda pada masa agresi militer Belanda sekitar tahun 1947

Salah Satu Landmark
Kota Padang Panjang yaitu 

jembatan Kereta Api di 
Silaing Bawah

Sumber Foto : Diskominfo 
Padang Panjang

Sumber Tulisan : www.padangpanjang.go.id/sejarahkota

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 
Republik Indonesia, untuk 
menjalankan roda pemerintahan, 
Padang Panjang dijadikan suatu 
kewedanaan yang wilayahnya 
meliputi Padang Panjang, Batipuh 
dan X Koto yang berkedudukan 
di Padang Panjang.
Pada masa agresi militer Belanda, 
Kota Padang Panjang pernah 
menjadi pusat pemerintahan 
sementara Sumatera Tengah 
setelah Kota Padang dikuasai 
Belanda pada pada tahun 1947.
Berdasarkan Ketetapan Ketua 
PDRI tanggal 1 Januari 1950 
tentang Pembagian Propinsi 
juga sekaligus ditetapkan pula 
pembagian Kabupaten dan Kota 
antara lain Bapituh dan X Koto 
kedalam wilayah Kabupaten 
Tanah Datar, sehingga Padang 

Panjang hanya merupakan 
tempat kedudukan Wedana yang 
mengkoordinir Kecamatan X Koto.
Kemudian berdasarkan UU No. 8 
tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kota Kecil di 
lingkungan Propinsi Sumatera 
Tengah, maka lahir secara resmi 
Kota Kecil Padang Panjang.
Kota Padang Panjang sebagai 
pemerintahan daerah terbentuk 
pada tanggal 23 Maret 1956. 
Selanjutnya, barulah setahun 
kemudian, berdasarkan Undang-
undang nomor 1 tahun 1957, 
status kota ini sejajar dengan 
daerah kabupaten dan kota 
lainnya di Indonesia.
Pada tahun 1957 dilantik Walikota 
pertama dan sebagai Daerah 
Otonom sesuai Peraturan Daerah 
Nomor 34/K/DPRD-1957 dibentuk 

Pasar Padang Panjang
dan aktifitas warganya

tempo dulu

Sumber Foto : Diskominfo 
Padang Panjang

4 (empat) Resort, dan dimana 
masing-masing Resort dengan 
Keputusan DPRD Peralihan Kota 
Praja Nomor 12/K/DPRD-PP/57 
membawahi 4 jorong.
Kemudian berdasarkan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1965 
istilah kota praja diganti menjadi 
kotamadya dan berdasarkan 
peraturan menteri nomor 44 
tahun 1980 dan peraturan 
pemerintah nomor 16 tahun 1982 
tentang susunan dan tata kerja 
pemerintahan kelurahan, maka 
resort diganti menjadi kecamatan 
dan jorong diganti menjadi 
kelurahan dan berdasarkan 

kajian sejarah yang melibatkan 
Tokoh Masyarakat, Sejarawan atau 
kalangan Akademisi serta Stake 
Holders lainnya di lingkungan 
Pemerintah Kota Padang 
Panjang. Atas usul masyarakat 
inilah Pemerintah Kota Padang 
Panjang pada tahun 2002 yang 
lalu membentuk Badan Kajian 
Sejarah dan Perjuangan Bangsa 
(BKSPB) Kota Padang Panjang yang 
bertugas meninjau dan mengkaji 
ulang Hari Jadi Kota Padang 
Panjang berdasarkan sejarah atau 
historis dan perkembangan yang 
telah ada beberapa ratus tahun 
yang lalu.

peraturan pemerintah nomor 13 
tahun 1982 Kota Padang Panjang 
dibagi atas dua kecamatan yakni 
Kecamatan Padang Panjang 
Barat dan Kecamatan Padang 
Panjang Timur, dengan secara 
keseluruhan 16 kelurahan.
Hari Jadi Kota Padang Panjang 
yang selama ini diperingati 
tanggal 23 Maret setiap 
tahunnya, ternyata masih banyak 
masyarakat / warga Kota Padang 
Panjang yang belum dapat 
menerima atau mengakui Hari 
Jadi dimaksud. Maka masyarakat 
/ warga Kota Padang Panjang 
mengusulkan kepada Pemerintah 
Kota Padang Panjang untuk 
meninjau kembali melalui suatu 

Hasil kegiatan BKSPB Kota Padang 
Panjang terhadap Hari Jadi 
Kota Padang Panjang disepakati 
bahwa penetapan Hari Jadi Kota 
Padang Panjang adalah tanggal 
1 Desember 1790, dan untuk 
pertama kalinya diperingati 
pada tanggal 1 Desember 2004 
dan dilanjutkan pada tahun-
tahun berikutnya. Untuk lebih 
menguatkan legalitas atau dasar 
hukum dari penetapan Hari Jadi 
Kota PadangpPanjang tanggal 
1 Desember 1790 ditetapkan 
dengan suatu Peraturan Daerah 
yaitu Peraturan Daerah Kota Padang 
Panjang Nomor 17 Tahun 2004 
tentang Penetapan Hari Jadi Kota 
Padang Panjang.
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Dengan posisi strategis sebagai kota persinggahan, pemerintah kota 
Padang Panjang menitik beratkan sektor perdagangan dan jasa dalam 

meningkatkan pendapatan perkapitanya

Perekonomian

Salah Satu sudut pasar Pusat Kota  
Padang Panjang yang menjadi 

pusat aktifitas perekonomian 
warga dalam sektor perdagangan

Sumber Foto : Asep Media Putra

Padang Panjang adalah 
kota kecil yang terletak 
di kaki gunung-gunung 
yang kokoh. Ada Gunung 
Singgalang di sebelah Barat, 
Gunung Marapi di Timur, 
dan Gunung Tandikek agak 
ke barat daya. Kota dengan 
curah hujan yang tinggi 
sehingga dinamakan Kota 
Hujan, terletak di posisi yang 
strategis, menjadi perlintasan 
antar Kota, sehingga pada 
masa lalu merupakan pintu 
gerbang perdagangan di 

kawasan Sumatera Tengah. 
Padang Panjang juga menjadi 
pelopor berkembangnya 
pendidikan Islam modern di 
Sumatera di awal abad 20, 
sehingga kemudian lebih 
dikenal sebagai Kota Serambi 
Mekah. Predikat sebagai 
kota perdagangan dan Kota 
Pendidikan masih melekat 
pada Kota Padang Panjang 
hingga hari ini.  
Hari ini Padang Panjang 
tetap berperan sebagai 
simpul Sumatera dengan 

Aktifitas jual beli warga Padang 
Panjang di Pasar Pusat

Sumber Foto : Wuffiqo 
Alkistduem

aktifitas perdagangan yang 
terus menggeliat. Saat ini 
Padang Panjang menjadi 
pusat perdagangan hasil-hasil 
pertanian di Sumatera Barat 
untuk kemudian didistribusikan 
ke berbagai daerah seperti 
Riau, Jambi, Bengkulu, 
bahkan sampai ke Medan dan 
Batam. Padang Panjang juga 
berhasil melanjutkan sejarah 
sebagai Kota Pendidikan di 
Sumatera. Ada Perguruan 
Thawalib Putera, Diniyyah 
Puteri, Kauman, dan lain-lain 
yang sudah melegenda dan 
semakin eksis. Ribuan pelajar 
telah datang, belajar dan lulus 
pendidikan di Padang Panjang. 
Didukung oleh pemandangan 
alam sekitar nan indah dan 
sejuk, kota kecil ini juga 
tumbuh menjadi tujuan kuliner 
di Provinsi Sumatera Barat 
dengan motto “kemanapun 
berwisata di Sumatera Barat, 
makan dan minum yang lezat 
tetap di Padang Panjang.” 
Perdagangan, Pendidikan dan 

Kuliner adalah Pariwisata yang 
tidak pernah habis-habisnya di 
Padang Panjang. 
Pembangunan yang terus 
menerus dilakukan di Kota 
Padang Panjang telah memicu 
berkembangnya sektor-sektor 
pendukung lain. Salah satunya 
adalah sektor industri. Iklim 
kota yang sejuk dan posisi 
yang strategis sangat cocok 
untuk pengembangan industri 
unggulan, seperti susu olahan, 
makanan ringan, kerajinan 
kulit, jahit dan bordir. Predikat 
sebagai Kota Pendidikan 
dan tempat tujuan kuliner 
di Sumatera Barat membuat 
pasar bagi industri tersebut 
terbuka lebar. Industri-industri 
ini menjadi pendukung utama 
kepariwisataan Kota Padang 
Panjang. Kebijakan pemerintah 
Kota untuk mengembangkan 
industri tersebut membuka 
peluang investasi yang luas 
bagi para pemilik modal untuk 
menanamkan modalnya di Kota 
Padang Panjang.
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Geografi
Secara Geografis kawasan yang landai di 

kota ini merupakan tanah jenis andosol yang 
subur dan sangat baik untuk pertanian.

Berhawa
Sejuk

dengan suhu
17` C - 26` C

Padang Panjang juga dijuluki kota 
hujan dikarenakan curah hujan 
yang cukup tinggi dengan rata-
rata 3.295 mm/tahun

Kota Padang Panjang juga disebut kota 
dingin. Kota Padang Panjang berada di 
daerah ketinggian yang terletak antara 
650 sampai 850 meter di atas permukaan 
laut, berada pada kawasan pegunungan 
yang berhawa sejuk dengan suhu udara 
maksimum 26.1°C, dan minimum 21.8°C, 
serta berhawa dingin dengan suhu udara 
yang pada umumnya minimum 17°C, 
dengan curah hujan yang cukup tinggi 
dengan rata-rata 3.295 mm/tahun. Di 
bagian utara dan agak ke barat berjejer 
tiga gunung: Gunung Marapi, Gunung 
Singgalang dan Gunung Tandikek.

Secara topografi kota ini berada pada 
dataran tinggi yang bergelombang, di 
mana sekitar 20,17 % dari keseluruhan 
wilayahnya merupakan kawasan relatif 
landai (kemiringan di bawah 15 %), 
sedangkan selebihnya merupakan 
kawasan miring, curam dan perbukitan, 
serta sering terjadi longsor akibat struktur 
tanah yang labil dan curah hujan yang 
cukup tinggi. Namun pada kawasan yang 
landai di kota ini merupakan tanah jenis 
andosol yang subur dan sangat baik 
untuk pertanian.

Lokasi : Desa Wisata Kubu Gadang
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Destinasi
Destinasi Unggulan

Padang Panjang memiliki destinasi unggulan 
yang wajib kamu kunjungi, seperti : Pusat 
Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan 
Minangkabau (PDIKM), Islamic Center, Mesjid 
Asasi Sigando, Lubuk Mata Kucing & Minang 
Fantasi. Keindahan alam dan narasi komunikasi 
yang ada pada setiap destinasi, menjadi ciri 
khas dari kota kecil nan indah ini.
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PDIKM

08.00 - 17.00 WIB

Komplek PDIKM, Kelurahan Silaing 
Bawah, Kecamatan Padang Panjang 
Barat, Kota Padang Panjang, 27118

Pusat Dokumentasi dan
Informasi Kebudayaan 
Minangkabau (PDIKM)

01
Di PDIKM telah terkumpul 3.000 lebih dokumen 
lama tentang Minangkabau baik dalam bentuk 
reproduksi buku, naskah, kliping koran, foto 
maupun mikrofilm

Pusat Dokumentasi dan 
Informasi Kebudayaan 
Minangkabau atau biasa 
disingkat PDIKM terletak di 
Kelurahan Silaing Bawah, 
Kecamatan Padang Panjang 
Barat, Kota Padang Panjang. 
PDIKM bersisikan berbagai 
macam informasi dan koleksi 
mengenai kebudayaan 
Minangkabau baik berupa 
dokumentasi audio maupun 
visual.

dan mendekatkan dokumen 
tentang kebudayaan 
Minangkabau dengan 
orang Minangkabau itu 
sendiri, Bustanil Arifin, 
Mantan Menteri Koperasi 
Republik Indonesia pada 
masa Orde Baru, berinisiatif 
untuk mendirikan sebuah 
lembaga non-profit berupa 
wadah untuk menghimpun 
berbagai dokumen 
dan informasi tentang 
kebudayaan Minangkabau. 
Abdul Hamid, yang hampir 
sepanjang hidupnya 
mengabdi pendidikan di 
Sumatra Barat, dimintakan 
perhatiannya untuk menjajaki 
didirikannya lembaga ini, dan 
kemudian pada 8 Januari 
1988 didirikanlah Yayasan 
Dokumentasi dan Informasi 
Kebudayaan Minangkabau 
(YDIKM). YDIKM mendirikan 
sebuah wadah yang diberi 
nama Pusat Dokumentasi 
dan Informasi Kebudayaan 
Minangkabau.
Pada tanggal 8 Agustus 
1988 dilakukan peletakan 
batu pertama sebagai tanda 
dimulainya pembangunan 
PDIKM di Padang Sarai, 
Kelurahan Silaing Bawah.
Bangunan PDIKM didirikan 

Hal utama yang menjadi latar 
belakang pendirian PDIKM 
salah satunya adalah adanya 
asumsi bahwa masyarakat 
Minangkabau tidak memiliki 
bukti-bukti sejarah tertulis 
yang baik. Berangkat dari 
kesadaran untuk melestarikan 

Beberapa Koleksi Foto lama 
yang ada di Pusat Dokumentasi 

dan Informasi Kebudayaan 
Minangkabau (PDIKM)

di atas tanah seluas 2 Ha 
dengan arsitektur mengikuti 
bentuk Rumah Gadang, dan 
diresmikan pemakaiannya 
pada tanggal 19 Desember 
1990. Sejak itu telah terkumpul 
3.000 lebih dokumen lama 
tentang Minangkabau baik 
dalam bentuk reproduksi buku, 
naskah, kliping koran, foto 
maupun mikrofilm, kebanyakan 
terbitan sebelum tahun 1945, 
sebagian di antaranya masih 
berbahasa Belanda dan Arab 
Melayu.

Triwulan Simandarang dengan 
oplah 1.000 eksemplar 
yang didistribusikan pada 
perguruan tinggi, peneliti, 
dan intelektual dalam dan 
luar negeri. Seiring perjalanan 
waktu, bertepatan dengan 
Hari Jadi Kota ke 225 tanggal 
1 Desember 2015 di Gedung 
DPRD Kota Padang Panjang 
atas kesepakatan Yayasan 
Dokumentasi dan Informasi 
Kebudayaan Minangkabau 
dengan Pemerintah Kota 
Padang Panjang maka 

“PDIKM sendiri bertujuan 
untuk memberikan informasi 

mengenai kebudayaan 
Minangkabau dan 

mengumpulkan berbagai 
macam literatur dan 

dokumentasi audio dan 
visual, seperti merekam 
berbagai peristiwa adat 
dalam bentuk film dan 

video, merekam lagu-lagu 
tradisional, hingga membuat 

duplikat alat-alat musik 
tradisional.”

Untuk memperdalam akses 
pengunjung terhadap isi 
dokumen yang dimiliki 
PDIKM telah dilakukan upaya 
penterjemahan atas naskah-
naskah lama yang sebagian 
berbahasa Belanda dan Arab 
Melayu.
Sebagai upaya komunikasi 
dan ajang pengayaan 
informasi diterbitkan Buletin 

pengelolaan PDIKM dialihkan 
dari YDIKM kepada Pemerintah 
Kota Padang Panjang dalam 
hal ini Dinas Pemuda Olahraga 
dan Pariwisata. Hal ini untuk 
menjamin pengelolaan yang 
lebih baik, baik dalam hal 
materi, manajemen, maupun 
sumber daya manusia 
pengelolanya.

PDIKM didirikan di atas tanah 
seluas 2 Ha dengan arsitektur 

mengikuti bentuk Rumah 
Gadang, dan diresmikan 

pemakaiannya pada tanggal 
19 Desember 1990.
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Islamic Center
Padang Panjang02
Tak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, 
Islamic Center juga merupakan sarana 
pendidikan dan tujuan wisata masyarakat dari 
dalam dan luar daerah

Pemerintah Kota Padang 
Panjang, Sumatera Barat, 
menyiapkan langkah promosi 
untuk Islamic Center sebagai 
destinasi wisata religi dan 
pendidikan Islam melalui 
media cetak dan elektronik. 
Islamic Center sudah 
dikenal masyarakat, lokasi 

itu akan menjadi tujuan 
untuk melaksanakan ibadah, 
mendapat pendidikan Islam 
dan tujuan wisata religi. 
Langkah promosi dilakukan 
setelah Pemerintah Kota 
Padang Panjang melakukan 
kunjungan ke Masjid Agung 
Sunda Kelapa pada 20 sampai 

Islamic Center

08.00 - 17.00 WIB

Kelurahan Koto Katik, Kecamatan 
Padang Panjang Timur, Padang Panjang 
27112

23 Mei 2019 untuk mengetahui 
tata cara dan kelola struktur 
organisasi yang dapat 
diterapkan di Islamic Center.
Islamic Center ini berfungsi 
selain sebagai tempat ibadah 
juga sarana pendidikan dan 
tujuan wisata masyarakat dari 
dalam dan luar daerah. Islamic 
Center juga diharapkan bisa 
berkembang lebih dari itu.
Islamic Center berlokasi di 
Kelurahan Koto Katiak dan 
mulai dioperasikan pada 
Februari 2018.
Pembangunannya diharapkan 
menjadi ikon bagi Padang 
Panjang yang berjuluk Serambi 
Mekah dan mendukung 
aktivitas keagamaan.
Islamic Center memiliki empat 

menara menjulang tinggi di 
kanan kiri dengan satu kubah 
utama dan empat kubah kecil. 
Ruang utama masjid terdiri dari 
dua lantai dengan pemilihan 
warna yang sejuk.
Tak sekedar berfungsi sebagai 
masjid, Islamic Center Padang 
Panjang sudah dijadikan 
sebagai Pusat keagamaan 
Islam, pemberdayaan ekonomi, 
convention hall, Perpustakaan, 
taman pendidikan dan 
banyak kegiatan rutin lainnya. 
Sejak diresmikan, Islamic 
Center ini tidak pernah sepi 
pengunjung, tidak hanya untuk 
melaksanakan ibadah sholat 
tetapi juga menjadi pilihan 
wisata religi, dan lokasi akad 
nikah.

Berlokasi di Kelurahan Koto 
Katik, Kecamatan Padang 

Panjang Timur, Masjid dengan 
empat menara ini memiliki 

suasana yang sejuk dan 
pemandangan yang indah
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Masjid Asasi
Sigando03

Masjid Asasi Sigando tidak 
diketahui pasti kapan didirikan. 
Catatan Kerapatan Adat Nagari 
setempat menyebutkan, Masjid 
Asasi didirikan pada 1770. 
Namun, Balai Pelestarian Cagar 
Budaya (BPCB) Sumatra Barat 
merujuk tahun 1702 sebagai 
awal pendirian masjid.
Cikal bakal masjid berawal 
dari surau yang didirikan oleh 
suku yang mendiami Nagari 
Gunung. Surau tersebut terbuat 
dari kayu dan atap terbuat dari 
ijuk. Menurut sumber Harian 
Haluan, Masjid Asasi semula 
dikenal dengan Surau Gadang. 
Penamaan Asasi sendiri baru 
muncul setelah tahun 1930. 
Asasi berasal dari kata “asas” 
dalam bahasa Arab yang 
berarti dasar atau sesuatu yang 
jadi tumpuan.
Gagasan pembangunan masjid 
dicetuskan oleh penduduk 
Nagari Gunung dan tiga 
nagari sekiatnya: Paninjauan, 

Penamaan Asasi sendiri baru muncul setelah 
tahun 1930. Asasi berasal dari kata “asas” dalam 
bahasa Arab yang berarti dasar atau sesuatu 
yang jadi tumpuan.

04.00 - 21.00 WIB

Jln. Syech Ibrahim Musa No. 40, 
Sigando Padang Panjang Timur, Kota 
Padang Panjang, 27112

Tambangan, dan Jaho. 
Keempat nagari ini menjadikan 
Masjid Asasi sebagai pusat 
aktivitas keagamaan mereka. 
Seiring perjalanan waktu, 
masing-masing nagari 
mulai membangun sendiri 
masjid yang lokasinya lebih 
dekat. Pada masa sebelum 
kemerdekaan, masjid ini 
pernah menjadi basis 
pengembangan Islam melalui 

Atap masjid terbuat dari seng, 
berundak-undak sebanyak 
tiga tingkat. Berbentuk limas, 
permukaan atap dibuat 
cekung, cocok untuk daerah 
beriklim tropis karena dapat 
lebih cepat mengalirkan air 
hujan.
Adapun atap mihrab berbentuk 
gonjong, terpisah dari atap 
ruang utama. Ruang utama 
yang merupakan ruang 

kehadiran Madrasah Thawalib 
Gunuang yang berlokasi di 
sekitar masjid. Ruang utama 
ditopang oleh delapan tiang 
penyangga dan sebuah 
tonggak macu di tengah. 
Tonggak macu berukuran lebih 
besar dari tiang-tiang lainnya 
dengan diameter 1,5 m dan 
tinggi 15 meter, berbahan 
kayu dilapisi beton. Dinding 
bangunan dipenuhi dengan 
ragam hias motif flora, ukiran 
khas tradisional Minangkabau.
Terdapat jendela kaca berdaun 
dua pada dinding sisi utara 
dan selatan, masing-masing 
berjumlah empat. Jendela 
serupa terdapat pula di bagian 
mihrab, masing-masing satu di 
sisi utara dan selatan mihrab.

shalat memiliki denah dasar 
berukuran 13,1 m x 13,1 m. 
Letaknya ditinggikan sekitar 
satu meter dari permukaan 
tanah, membentuk kolong.
Mihrab dibuat menjorok pada 
sisi barat, berdenah 2,2 m x 4,6 
m. Terdapat serambi pada sisi 
timur berupa ruangan tertutup 
berukuran 5 m x 4,4 m tanpa 
jendela. Untuk memasuki area 
masjid, terdapat pintu gerbang 
di sebelah selatan. Tempat 
wudhu berada di luar pagar, 
yang sumber airnya berasal 
dari mata air di sekitar masjid 
yang oleh masyarakat disebut 
“bulaan”. Pintu masuknya 
berada di sebelah barat, 
melalui tangga menurun.

Tonggak macu berukuran lebih 
besar dari tiang-tiang lainnya 

dengan diameter 1,5 m dan 
tinggi 15 meter, berbahan kayu 

dilapisi beton
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Lubuk
Mata Kucing04
Lubuk Mata Kucing merupakan pemandian yang 
airnya jernih seperti mata kucing serta segar 
karena bersumber dari mata air di kaki gunung 
Singgalang

Ingin merasakan segarnya 
mandi dengan air 
pengunungan, datanglah ke 
objek wisata Lubuk Mata
Kucing yang terletak di 
Kelurahan Pasar Usang, 
Kecamatan Padang Panjang 
Barat. Lubuk Mata Kucing
merupakan pemandian yang 
airnya jernih seperti mata 
kucing serta segar karena 
bersumber dari mata
air di kaki gunung Singgalang. 
Lubuk Mata Kucing 
menawarkan pemandangan 
alam kaki gunung Singgalang 
yang indah dengan perbukitan, 
sawah, spot foto dalam air dan 
sungai Batang Anai yang
membentang dari kejauhan. 
Lubuk Mata Kucing terdiri 

atas kolam pemandian untuk 
dewasa dan anakanak,
banyak dikunjungi oleh 
pengunjung dari dalam dan 
luar daerah terutama pada hari-
hari libur.
Pemerintah Kota Padang 
Panjang menyediakan waktu 
khusus bagi wanita dalam 
memanfaatkan kolam renang 
di tempat objek wisata 
pemandian Lubuk Mata Kucing 
demi kenyamanan pengunjung 
dan masyarakat. Untuk hari 
Rabu dan Jum’at khusus 
perempuan saja yang mandi di 
Pemandian Lubuk Mata Kucing.
Lubuk Mata Kucing merupakan 
salah satu objek wisata yang 
banyak dikunjungi oleh 
masyarakat baik yang berada di 

Lubuk
Mata Kucing

08.00 - 17.00 WIB

Jln. Lubuk Mata Kucing, Keluarahan 
Pasar Usang, Kecamatan Padang 
Panjang Barat

Lubuk Mata Kucing
merupakan pemandian 

yang airnya jernih seperti 
mata kucing

Padang Panjang maupun dari 
luar Daerah. Nuansanya yang 
alami dan udaranya sejuk,
membuat pengunjung 
sangat menikmati berenang 
di pemandian Lubuk Mata 
Kucing itu. Demi kenyamanan 
pengunjung dan masyarakat 
saat menikmati pemandian, 
Dinas Pariwisata mencoba
menerapkan setiap dua kali 
dalam seminggu pemandian 
khusus untuk kaum wanita.
Setiap hari Rabu dan Jum’at 
kita akan khususkan untuk 
kaum wanita, supaya mereka 
bisa menikmati pemandian 
tanpa khawatir bergabung 
dengan kaum lelaki. Bagi 
pengunjung laki-laki yang 
berasal dari luar daerah 

yang sudah terlanjur datang 
ke pemandia Lubuk Mata 
kucing terangnya, masih 
bisa meninkmati pemandian. 
Pengunjung dari luar daerah 
yang datang berkunjung 
bersama keluarganya pada 
hari Rabu atau Jumat itu, 
mereka masih bisa menikmati 
dinginnya air pemandian 
dengan cara memisahkan 
kaum perempan dan laki- laki.
Bagi wisatawan yang ingin 
berkunjung biasa tiket masuk 
ke lokasi objek wisata ini tidak 
lah mahal, pengunjung hanya 
diharuskan membayarkan 
biaya tiket masuk dengan 
harga yang sangat murah.

Nuansanya yang alami dan 
udaranya sejuk, membuat 

pengunjung sangat menikmati 
berenang di pemandian 

Lubuk Mata Kucing
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Minang Fantasi (Mifan) 
Water Park05
Ember Tumpah adalah wahana di Mifan Water 
Park berbetuk sebuah ‘ember raksasa’, dengan 
air yang bisa tumpah secara tiba-tiba sehingga 
bisa memancing tawa dan kecerian

Minang Fantasi (Mifan) 
merupakan objek wisata 
keluarga yang menawarkan 
beragam permainan dan 
aktifitas, terletak di kaki 
bukit barisan, memiliki 
pemandangan alam 
pegunungan yang indah 
dengan udara yang sejuk dan 
segar. Beberapa aktifitas yang 
dapat dilakukan di Mifan antara 
lain: bermain wahana air dan 
kering, outbound, berkemah, 

pertemuan, bersepeda, lokasi 
yang menarik untuk berbagai 
acara keluarga, organisasi atau 
perusahaan.
Minang Fantasi (Mifan) Water 
Park berlokasi di kawasan 
Perkampungan Minangkabau, 
Mifan berada dalam satu 
kompleks dengan Pusat 
Dokumentasi dan Informasi 
Kebudayaan Minangkabau 
(PDIKM). Minangkabau Village 
sendiri merupakan sebuah 

Mifan
Water Park

08.00 - 17.00 WIB

Komplek PDIKM, Kelurahan Silaing 
Bawah, Kecamatan Padang Panjang 
Barat, Kota Padang Panjang, 27118

Menara Seluncur setinggi 12 m 
dengan panjang lebih dari 104 m

Sumber Foto : Harry Sulistyo

lokasi yang menampilkan 
bangunan replika dari rumah 
adat Minangkabau. Mifan mulai 
dibangun pada pertengahan 
2006 di atas lahan seluas 9,8 
hektare dan mulai dibuka untuk 
umum pada Juli 2008. Mifan 
dilengkapi dengan resort dan 
cottage.
Berdiri di lahan yang alami 
dengan udara yang sejuk di 
kaki Bukit Barisan, Mifan diapit 
3 gunung besar, yaitu Gunung 
Marapi, Gunung Singgalang, 
dan Gunung Tandikek. 
Mifan dapat dicapai dalam 
1,5 jam dengan naik mobil 
dari Bandara Internasional 
Minangkabau dan 40 menit 
dari Jam Gadang Bukittinggi.
Luasnya kawasan Mifan dapat 
menampung pengunjung 
dengan kapasitas 25.000 
pengunjung.
Mifan memiliki dua area 
permainan, yaitu Arena 
Waterpark (Permainan Basah) 
dan Dry Park (Permainan 
Kering), yang terdiri dari Ferris 
Wheel, Bom Bom Car, Ufo, 
Jump Around, Mini Couster, 
Komedi Putar, Flying Fox, 
Cinema 4D, dan Bumper Boat. 
Selain itu, juga ada beragam 
fasilitas seperti Menara 

Seluncur setinggi 12 m dengan 
panjang lebih dari 104 m, 
Kolam Arus atau sungai buatan 
sepanjang 250 meter yang 
diberi nama Batang Anai River.
Terdapat Kolam Ombak/
Legend Beach, seluas 1.800 
meter persegi. Disini ombak 
besar, tapi tidak ganas. Kiddy 
Pool, kolam khusus untuk balita 
dengan kedalaman 40 cm dan 
dilengkapi sarana bermain
untuk anak–anak, seperti 
seluncur dan air mancur 
berbentuk jamur dan badut. 
Ada juga Kolam Ember 
Tumpah, untuk bermain anak 
sepuasnya dilengkapi dengan 
seluncur, air mancur kecil-kecil 
dan tentu saja dengan air 
yang dapat tiba-tiba tumpah 
dari ‘ember raksasa’ di atas 
seluncuran, bisa memancing 
tawa dan kecerian.
Selanjutnya ada juga Semi 
Olimpic Pool, diberi nama 
Niagara Pool, Kolam renang 
semi olimpic, dengan panjang 
ukuran 25 m dan lebar 8 m. 
Kolam ini bisa digunakan untuk 
perlombaan. Kolam Wanita, 
diberi nama Talago Puti. Kolam 
ini merupakan kolam renang 
khusus untuk wanita remaja 
dan dewasa.

“Ember Tumpah”
pemancing tawa dan 

keceriaan pengunjung



31Padang Panjang Tourism Guide Book        |30 |       Padang Panjang Tourism Guide Book

Destinasi
Destinasi Prioritas

Padang Panjang juga memiliki destinasi prioritas, 
seperti : KPSP Serambi Milk, Desa Wisata & 
Pasar Digital Kubu Gadang. Pengalaman baru 
bagi para wisatawan yang berkunjung ke kota 
ini, karena dapat berinteraksi langsung dengan 
pengelola yang merupakan warga lokal. Terdapat 
juga spot foto yang “instagramable” sehingga 
para wisatawan dapat berbagi moment selama 
berada di kota Padang Panjang pada jejaring 
sosial media yang ada.
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KPSP
Serambi Milk06
Serambi Milk bisa memproduksi susu sapi 
olahan 500 - 1000 liter perhari dengan 
menggunakan cooling unit, alat pasteurisasi, dan 
packinging modern

Serambi milk beralamat di Jl. 
Syekh Ibrahim Musa Kelurahan 
Ganting, Padang Panjang 
Timur. Panorama yang ada di 
sekitar Desa Wisata Ganting, 
memberikan pesona alam 
sendiri dan kesejukan
iklim karena letaknya di 
ketinggian. Melalui berbagai 
paket yang disediakan, maka 
andapun akan dimanjakan 
dengan suguhan nuansa alam 
pedesaan, seperti tracking 
kampung, perah susu sapi 

sendiri, proses pembuatan 
yoghurt, cara bercocok tanam 
tanaman organik, out bond 
dan tempat studi lapangan 
dan penilitian bagi pelajar dan 
mahasiswa khususnya jurusan 
pertanian.
Koperasi Peternakan Sapi Perah 
(KPSP) kota Padang Panjang, 
Sumatera Barat mampu 
memproduksi olahan susu sapi 
300 sampai 400 liter sehari. 
Dalam sehari KPSP Serambi 
Milk mampu memproduksi 

Serambi Milk

08.00 - 17.00 WIB

Jln. Syekh Ibrahim Musa, RT 07, 
Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang 
Panjang Timur, 27127

olahan susu sapi sebanyak 300 
sampai 400 liter susu sehari. 
pengolahan susu sapi perah 
padang panjang yang menjadi 
program klaster BI (Bank 
Indonesia) yang bekerjasama 
dengan pemerintah kota kini 
bisa mempasarkan hasil olahan 
susu sapi perah hingga luar 
propinsi.
Di rumah pengolahan susu 
sapi perah bisa memproduksi 
susu sapi olahan 500 - 
1000 liter perhari dengan 
menggunakan alat pendingin 
seperti cooling unit, alat 
pasteurisasi, dan packinging. 

Dari 1000 liter hasil susu sapi 
perah perharinya merupakan 
hasil susu sapi perah dari 
seluruh peternak sapi yakni 15 
peternak dengan 9 kelompok 
tani dari lebih kurang 250 
ekor sapi ternak. Untuk hasil 
dari olahan susu sapi perah 
itu bisa menghasilkan oalahan 
susu sapi pasteurisasi, yogurt, 
dan kefir. Sedangkan untuk 
pemasarannya sendiri Serambi 
Milk Padang Panjang telah 
merambah sejumlah kota
dan kabupaten di Sumbar 
seperti kota Padang, 
Bukittinggi, Payakumbuh, 50 
kota, Sijunjung, Dharmasraya, 
Solok dan kota lainnya. Untuk 
pemasaran luar propinsi telah 
merambah ke propinsi Jambi, 
Pekanbaru, dan Dumai. Agar 
menghasilkan susu sapi perah 
yang baik, ada perlakuan 
khusus bagi sapi perah seperti 
memperhatikan asupan gizi 
sapi yang berkualitas dengan 
memberi makan pagi dan
sore mandi 2x sehari, 
konsentrat hewan dan 
hijauannya, termasuk 
memperhatikan kebersihan
kandang sapi. Hal ini 
membantu menghasilkan 
susu sapi yang tidak anyir atau 
berbau sehingga hasil olahan
susu sapi pun menjadi 
yang terbaik. KPSP serambi 
Milk, juga bertujuan untuk 
menunjang dan meningkatkan  
perekonomian peternakan 
dibidang susu.

Olahan susu sapi perah 
berbentuk produk pasteurisasi, 
yogurt, dan kefir yang sudah 
dikemas dengan baik
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Desa Wisata
Kubu Gadang07
Memasuki desa wisata ini, anda akan disuguhkan 
pemandangan asri dan indahnya desa Kubu 
Gadang dan disambut oleh keramahan warga 
setempat

Kubu Gadang merupakan salah 
satu desa wisata di Provinsi 
Sumatera Barat. Terletak di kota 
Padang Panjang, Sumatera 
Barat. Kampung ini berada 
di lembah di antara gunung 
Marapi, gunung Singgalang,
gunung Tandikat, dan bukit 
Barisan. Kubu Gadang dapat 
dicapai dengan menempuh 
perjalanan sekitar 1,5 jam 
dengan mobil dari Bandara 

Internasional Minangkabau. 
Memasuki desa wisata ini, 
anda akan disuguhkan 
pemandangan asri dan 
indahnya desa Kubu Gadang 
dan disambut dengan 
keramahan warga setempat. 
Berwisata ke desa wisata yang 
baru dicanangkan tahun 2014 
silam ini, anda dapat menikmati
berbagai aktivitas budaya lokal 
seperti Silek lanyah dan Makan 

Kubu Gadang

08.00 - 17.00 WIB

Jln. Haji Miskin, Kelurahan Ekor Lubuk, 
Kecamatan Padang Panjang Timur, 
27122

Bajamba dan lain-lain. Berikut 
hal-hal yang bisa anda nikmati 
di Kubu Gadang:
• Menu Khas, sajian 

tradisional kacimuih, kue 
mato roda, oyak-oyak, 
samba tapuang pisang, 
katan kacang hijau, katen, 
tumpang, lontong pical, 
sate, aneka minuman dan 
lainnya.

• Paket Atraksi, antara lain 
ada silek lanyah, randai, 
dan tari tradisional lain. 
Silek lanyah adalah seni 
pertunjukan silat yang 
dilakukan di lahan sawah 
berlumpur. Apalagi 
menyaksikannya pada 
malam hari di bawah 
cahaya bulan akan 
memberikan sensasi 
tak terlupakan. Juga 
permainan tradisional 
Pacu Upiah, Bola Lanyah, 
Congkak, Kek Angko, 
Pembacaan Puisi, Pidato 
Adat, Talempong Pacik.

• Paket Edukasi, pelancong 
bisa belajar masak 

tradisional (marandang), 
membajak sawah, dan 
lainlain. Selain atraksi 
kesenian dan edukasi, 
sajian makanan tradisional 
seperti Tumang, Kacimuih, 
Katen, Karupuak Kuah, 
Bubur, Sarang Pingangek, 
Dendeng Pisang, Dendeng 
Ikan Tuna, Pragede, 
Katupek, Godok, Bakwan 
Lanyah, Pinukuik, Bika, 
Pensi, Kalamai Oyak, Onde-
Onde, Lamang, Lompong 
Sagu, Kacang Tojin, 
Serundeng, Peyek Kacang, 
Pical, dan Nasi Kabaka 
bakal tersaji.

• Inap Desa (Homestay), 
bagi wisatawan yang ingin 
menginap Kubu Gadang 
menyediakan penginapan 
17 rumah. Kondisi rumah 
yang diinapi cukup bersih 
dengan persediaan air 
yang melimpah. Ada 3 
kamar, masing-masing 
untuk dua orang di rumah 
yang berhadapan dengan 
hamparan sawah.

Silek Lanyah merupakan 
suguhan utama Desa 

Kubu Gadang yang siap 
memberikan sensasi berbeda 
untuk wisatawan. Atraksi silat 

merupakan olahraga tradisional 
Minangkabau dan masih 

dilestarikan hingga saat ini.
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Pasar Digital
Kubu Gadang08
Memasuki desa wisata ini, anda akan disuguhkan 
pemandangan asri dan indahnya desa Kubu 
Gadang dan disambut oleh keramahan warga 
setempat

Destinasi Digital Pasar Kubu 
Gadang adalah sebuah pasar 
yang mempunyai konsep 
berbeda dari pasar biasanya. 
Dimana, alat pembayarannya 
menggunakan koin yang 
terbuat dari kayu. Kita yang 
ingin membeli sesuatu di pasar 
ini wajib menukarkannya di 
loket. Tidak hanya sampai disitu 
saja, saat anda mengunjungi 
pasar ini, kita akan disuguhkan 
spot-spot foto yang menarik 
untuk dijadikan latar belakang.
Pasar Milenial Desa Wisata 
Kubu Gadang ini menjual 
berbagai jenis makanan 

08.00 - 17.00 WIB

Jln. Haji Miskin, Kelurahan Ekor Lubuk, 
Kecamatan Padang Panjang Timur, 
27122

Loket tempat penukaran 
koin yang terbuat dari 
kayu yang digunakan 
untuk bertransaksi di Pasar 
Digital Kubu Gadang

tradisional minang. Para
penjualnya pun menggunakan 
pakaian tradisional minang 
yang digunakan oleh 
masyarakat pada jaman
dulu. Yang perempuan 
memakai baju kurung 
atau kebaya lama dan 
berselendang. Bagian 
bawahnya menggunakan kain 
panjang atau kain sarung batik. 
Sementara kaum bapaknya 
memakai baju ala jaman
dulu juga. Kain sarung 
tersampir di pundak dan 
bersilang di dadanya. Makanan 
yang dijual di Pasar Kubu

Gadang ini sangat lengkap. 
Menurut keterangan salah 
seorang pedagang disana, satu 
orang penjual menjual satu 
atau lebih jenis makanan. Dan 
tidak ada penjual yang menjual 
makanan yang sama dengan 
penjual lainnya. Tidak boleh
ada yang sama, harus berbeda. 
Kecuali jika salah satu penjual, 
anggap saja si A suatu waktu 
tidak bisa berjualan kemudian 
penjual lain, si B misalnya, 
membuat menu jualan si A 
tersebut selain makanan yang 
biasa ia jual.

Proses Transaksi dan 
iteraksi antara pembeli dan 
pedagang di Pasar Digital 
Kubu Gadang
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Kuliner
Info Wisata Kuliner

Tak perlu risau bila berlibur menikmati indahnya 
kota dan dinginnya udara Padang Panjang, 
karena ada banyak pilihan kuliner di Kota Padang 
Panjang yang siap menggoyang lidah Anda. Jenis 
kulinernya begitu beragam, dan yang terpenting 
rasa dan porsinya yang fantastis membuat Anda 
ingin kembali lagi untuk menikmati berbagai 
kuliner di Kota ini.
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Siapa yang tidak kenal atau 
tidak pernah mendengar nama 
Sate Mak Syukur? Sate yang 
telah menjadi ikon Kuliner Kota 
Padang Panjang ini memang 
selalu ramai dikunjungi oleh 
para wisatawan, bahkan 
oleh mereka yang hanya 
sekedar lewat di Kota Padang 
Panjang. Sate Mak Syukur 
ramai dikunjungi tidak hanya 
pada saat hari libur, akan 
tetapi juga pada hari-hari 

Sate
Mak Syukur

10.00 - 21.00 WIB

Jln. Sutan Syahrir, No. 250, Silaing 
Bawah, Kecamatan Padang Panjang 
Barat, 27118

Sate
Mak Syukur

Sate Mak Syukur bisa dinikmati oleh semua 
orang, karena rasa yang cenderung tidak 
pedas, dan dihidangkan dalam kondisi yang 
masih panas

09

biasa. Suasana Kota Padang 
Panjang yang bersuhu 
dingin, menjadikan Sate Mak 
Syukur semakin nikmat untuk 
disantap bersama keluarga, 
kerabat dan rekan bisnis anda. 
Untuk mendampingi Anda 
menyantap Sate Mak Syukur, 
disini juga disediakan berbagai 
macam camilan berupa 
kerupuk kulit dan keripik 
balado yang juga tak kalah 
nikmat. 

Proses membakar sate 
yang dilakukan dengan 

mempertahankan metode dan 
bahan-bahan tradisional alami 
untuk menambah kenikmatan 
sensasi rasa Sate Mak Syukur

Kelebihan Sate Mak Syukur 
terletak pada rasa Sate yang 
bisa dinikmati oleh semua 
orang, karena rasa yang 
cenderung tidak pedas, dan 
dihidangkan dalam kondisi 
yang masih panas. Selain 
kenikmatan rasa daging sate 
yang lembut dan bumbu 
satenya yang kaya rempah 
khas Minangkabau, harganya 
yang relatif terjangkau pun 
juga menjadi daya tarik 
tersendiri bagi pengunjung 

Sate Mak Syukur. Kenyamanan 
Pengunjung semakin 
bertambah karena fasilitas di 
Sate Mak Syukur juga relatif 
lengkap, mulai dari fasilitas 
tempat ibadah berupa 
Musholla, toilet yang bersih 
serta lahan parkir yang 
cukup luas, sehingga anda 
tidak perlu khawatir untuk 
memarkir kendaraan anda 
saat berkunjung ke Sate Mak 
Syukur. Jadi, tunggu apalagi? 
Ayo ke Sate Mak Syukur..
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10.00 - 21.00 WIB

Jln. Sutan Syahrir, Kelurahan Silaing 
Bawah, Kecamatan Padang Panjang 
Barat, 27118

Rumah Makan & Restoran Pak 
Datuk merupakan sebuah 
rumah makan yang sudah 
cukup terkenal di kalangan 
wisatawan yang berasal dari 
luar daerah. Hal ini dikarenakan 
oleh kenikmatan menu yang 
diciptakan dan dipertahankan 
dengan baik oleh Rumah 
Makan dan Restoran Pak 
Datuk. Rasanya yang cocok 
dengan lidah banyak orang 
membuatnya selalu lekat di hati 
para pengunjung.
Posisinya yang strategis, yang 
berada di jalan perlintasan 
dari Kota padang menuju ke 
beberapa kota di Sumatera 
Barat, seperti Kota Bukittinggi, 
Batu Sangkar dll membuatnya 
semakin mudah untuk 
disinggahi para Pelancong. 
Suasana di Rumah Makan ini 
begitu nyaman memanjakan 
pengunjung. Pengunjung 
diberikan pilihan untuk 
menyantap makanan di meja 
atau lesehan yang telah 
disediakan secara khusus.

Rumah Makan
Pak Datuk

Pilihan menu khas Minangkabau yang beraneka 
ragam dan sudah pasti memanjakan selera, bisa 
anda nikmati sambil bersantai di ruangan yang 
nyaman dan udara yang sejuk
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Berbagai pilihan menu 
khas Minangkabau yang 

menggugah selera.

Dari semua hal diatas, yang 
terpenting tentu saja adalah 
pilihan menu khas Minangkabau 
yang beraneka ragam dan 
sudah pasti memanjakan 
selera, seperti rendang, gulai 
kapalo ikan, dendeng lado 
hijau, gulai jariang dll. Selain 
menu makanan, berbagai 
pilihan minuman pun siap 
untuk anda pesan dan nikmati. 
Rumah makan Pak Datuk juga 

menyediakan fasilitas ruangan 
khusus bagi para tamu 
VIP. Fasilitas umum berupa 
mushalla dan toilet yang bersih 
pun juga tersedia di rumah 
makan ini. Area Parkir yang luas 
juga menjadi kelebihan dari 
Rumah Makan dan Restoran 
Pak Datuk. Jadi bila mampir 
ke Sumatera Barat jangan lupa 
untuk Makan di Rumah Makan 
Pak Datuk.
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Baramas

10.00 - 18.00 WIB

Jln. Syech Sulaiman Arrasuli, Kelurahan 
Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang 
Timur, 27118

Rumah Makan
Baramas

Sajian khas menu rumah makan ini adalah 
dendeng asap yang cita rasa daging sapinya 
berbeda bila dibandingkan dengan dendeng 
pada umumnya

11

Jika anda sedang dalam 
perjalanan menikmati libur 
akhir pekan atau momen 
spesial bersama keluarga dan 
kerabat, akan tetapi rindu 
dan ingin tetap merasakan 
makan seperti makan di rumah, 
maka rumah makan ini akan 
menjawab keinginan tersebut.
Rumah makan yang berlokasi 
di kelurahan ekor lubuk ini 
memang menyajikan pilihan 

menu yang rasanya khas 
masakan rumahan. Menikmati 
makanan dan duduk lesehan 
menjadi keunikan tersendiri 
dari rumah makan ini. 
Posisinya yang berada di area 
persawahan, menjadikan 
rumah makan ini sangat sejuk 
dan asri, serta memberikan 
kesan rileks dan santai untuk 
para pengunjung.

Adapun Sajian khas menu 
rumah makan ini adalah 
dendeng asap yang cita rasa 
daging sapinya berbeda 
bila dibandingkan dengan 
dendeng pada umumnya. 
Dendeng asap ini begitu 
menggugah selera karena 
kelezatannya. Rasa lezat ini 
dikarenakan tekstur dan aroma 
dari bumbu-bumbu racikan 
yang tradisional.

Beragam pilihan menu di 
rumah makan Baramas yang 

begitu menggugah selera

Selain dendeng asap, ada 
berbagai pilihan menu lain 
yang juga tidak kalah lezat, 
seperti ayam goreng lado 
mudo, gulai ikan, patai dan 
bada goreng, jariang lado 
mudo dll. 
Jadi tunggu apalagi ayo ajak 
keluarga, kerabat atau rekan 
bisnis anda untuk bersantap 
siang sambil santai di Rumah 
Makan Baramas.
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Risoles
Kamboja

10.00 - 20.00 WIB

Jln. H. Agus Salim, No.28, Kelurahan 
Guguk Malintang, Kecamatan Padang 
Panjang Timur, 27127

Dari namanya, sebagian besar 
dari kita mungkin mengira 
restoran ini menyediakan 
berbagai macam sajian risoles 
sebagai menu utamanya. 
Tidak salah, karena memang 
terdapat berbagai pilihan 
risoles di restoran ini. Mulai 
dari risoles original, risoles isi 
daging, risoles isi telur, risoles 
isi jagung  manis dan banyak 
lagi varian lainnya.

Resto
Risoles Kamboja

Beragam pilihan menu dan suasananya, 
menjadikan restoran ini sangat nyaman untuk 
dijadikan tempat berkumpul bersama keluarga, 
teman ataupun rekan bisnis anda

12

Masing-masing risoles ini 
memiliki cita rasa yang khas 
dan pastinya sangat lezat. 
Porsinya yang cukup besar, 
membuat risoles ini juga 
sekaligus mengenyangkan.
Ada yang unik di restoran 
ini, walaupun namanya resto 
risoles, restoran ini ternyata 
juga menyediakan berbagai 
pilihan menu lain yang bisa 
anda nikmati.

Berbagai pilihan cita rasa 
risoles yang disajikan 
panas-panas di Resto 

Risoles Kamboja

Pilihan menu tersebut antara 
lain, berbagai pilihan menu 
olahan mie, seperti mie goreng 
dan mie kuah pedas, berbagai 
pilihan nasi goreng, berbagai 
pilihan roti bakar, dll.
Selain itu pilihan menu 
minuman pun juga tersedia 
lengkap di restoran ini, mulai 
dari minuman panas, sampai 
minuman dingin. Resto Risoles 
Kamboja berlokasi di kelurahan 
Guguk Malintang yang tidak 

jauh dari pusat kota Padang 
Panjang. Walaupun tidak 
begitu besar, restoran ini tetap 
sangat nyaman untuk dijadikan 
tempat berkumpul bersama 
keluarga, teman ataupun rekan 
bisnis anda. Risoles Kamboja 
juga cocok anda jadikan buah 
tangan khas Padang Panjang. 
Tunggu apalagi, mari cicipi 
sajian kenikmatan dari Resto 
Risoles Kamboja.
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Pasar Kuliner

17.00 - 24.00 WIB

Jln. Syech Sulaiman Arrasuli, Kelurahan 
Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang 
Timur, 27118

Salah satu pedagang martabak 
manis di Pasar Kuliner Malam 
Padang Panjang

Padang Panjang telah dikenal 
sebagai surganya pencinta 
kuliner. Kuliner yang ada di 
Padang Panjang mungkin bisa 
saja ditemui di kota lain di 
Provinsi Sumatera Barat. Akan 
tetapi yang menjadikan kuliner 
Padang Panjang berbeda 
adalah cita rasa dan porsi yang 
terbilang cukup besar.
Di pusat Kota Padang Panjang, 
pada malam hari terdapat 
sebuah pasar, yang isinya 
adalah berbagai jenis makanan 
yang mungkin tidak anda temui 
di siang hari, seperti bubua 
kampiun, martabak kubang,   
sate ayam kuah kacang, 
martabak manis, tahu goreng 
jeletot, sekoteng, aneka nasi 
goreng, dll. 

Pasar Kuliner Malam
Padang Panjang

Pasar Kuliner Malam Padang Panjang ini isinya 
adalah berbagai jenis makanan dan minuman 
lezat yang mungkin tidak bisa anda temui di 
siang hari

13

Suasana di salah satu spot
di Pasar Kuliner Malam

Kota Padang Panjang

Disebut kuliner malam karena 
pasar ini buka pada pukul 5 
sore hingga tengah malam. 
Sementara para pengunjung 
menikmati makan, mereka juga 
dapat merasakan udara dingin 
malam Kota Padang Panjang.
Letaknya di pusat kota, di 
dekat lapangan Anas Karim, 
sehingga mudah diakses 
dari segala arah, kendaraan 
roda empat maupun roda 
dua dapat langsung parkir 

di area pusat kuliner malam. 
Bagi pengunjung pengguna 
kendaraan roda dua, bisa 
memarkir kendaraannya 
di depan lapak pedagang 
makanan.  Makanan yang 
terdapat di Pasar Kuliner bisa 
memanjakan lidah dengan 
rasanya yang lezat, harganya 
yang terjangkau membuat 
pengunjung menjadi ketagihan 
dan ingin kembali lagi.
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Budaya duduk  di kedai kopi 
atau lebih dikenal dengan 
istilah nongkrong di kalangan 
anak muda masa kini, 
sebenarnya bukanlah sebuah 
hal baru bagi masyarakat Kota 
Padang Panjang. Di kedai kopi 
banyak hal baru bisa terjadi, 
mulai dari perkenalan dengan 
teman atau rekan baru, sampai 
pada terbukanya berbagai 
peluang yang mungkin hanya 
berawal dari obrolan ringan.
Belakangan ini, bisnis kedai 
kopi atau coffee shop tengah 

Sajian Kopi di Bakedai  
Coffee and Roastery House 

Padang Panjang

menjadi tren di kalangan anak 
muda, baik bagi meraka yang 
memang penggemar kopi 
maupun bagi mereka yang 
datang untuk bercengkrama 
sambil menikmati suasana. 
Hal ini juga didukung oleh 
berbagai fasilitas penunjang 
mobilitas anak muda 
seperti sinyal internet, yang 
menjadikan coffee shop 
semakin digemari. Berikut kami 
berikan rekomendasi Coffee 
Shop di Padang Panjang.

Coffee Shop
di Padang Panjang

Di kedai kopi banyak hal baru bisa terjadi, mulai 
dari perkenalan dengan teman atau rekan baru, 
sampai pada terbukanya berbagai peluang yang 
mungkin hanya berawal dari obrolan ringan

14
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Bakedai
10.00 - 21.00 WIB

Jln. Imam Bonjol, Kelurahan Balai-Balai, 
Kecamatan Padang Panjang Timur, 

27111

Coffee & Roastery House
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Dabie
10.00 - 21.00 WIB

Jln. Soekarno Hatta, No. 12 a, Kelurahan 
Bukit Surungan, Kecamatan Padang 

Panjang Barat, 27118

Coffee and Beverage
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Kopi Dahulu
10.00 - 21.00 WIB

Jln. Prof. Muh. Yamin, (Simpang Padang)
Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan 

Padang Panjang Barat, 27128
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Menyala
10.00 - 21.00 WIB

Jln. Rahmah El Yunusiyah, Kelurahan 
Pasar Usang, Kecamatan Padang 

Panjang Barat, 27116

Coffee
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Parewa
10.00 - 21.00 WIB

Jln. Sutan Syahrir, No. 23, Kelurahan 
Silaing Bawah, Kecamatan Padang 

Panjang Barat, 27118

Coffee
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Pusat
Oleh-oleh
Setelah puas menikmati liburan bersama 
keluarga di Padang Panjang, maka tidak 
sempurna rasanya jika kembali ke kota 
asal tanpa membawa oleh-oleh sebagai 
buah tangan. Berikut kami berikan anda 
rekomendasi oleh-oleh khas Padang Panjang 
yang bisa anda bawa pulang untuk keluarga 
dan kerabat di rumah.
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Minang Kayo

08.00 - 21.00 WIB

Jln. Sutan Syahrir, Gg Sepakat, No. 1-2, 
Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan 
Padang Panjang Barat, 27118

juga masih bisa ditawar. Untuk 
sepatu kulit ditawarkan dengan 
harga Rp 200 s/d 500 ribu, 
tergantung model dan ukuran.
Tas wanita juga tak kalah 
menarik. Dengan berbagai 
ukuran, warna, dan model 
semua tertata rapi di bagian 
dalam toko, mengundang 
wisatawan untuk memilikinya. 
Saat mencari suatu model 
sepatu atau tas, jika 
pengunjung tidak dapat 
menemukan yang dicari, 
desain model sepatu dan tas 
dapat dipesan sesuai dengan 
keinginan sehingga sesuai 
dengan selera wisatawan.
Melihat dan memilih sendiri 
aneka sepatu, tas, jaket, 
gantungan kunci, sandal dan 
lain-lain rasanya memang 
begitu mengasyikkan dan jika 
ada yang cocok maka benda 
itupun berpindah tangan.
Jadi tunggu apalagi, saat ke 
Padang Panjang jangan lupa 
ke Showroom kerajinan kulit 
Minang Kayo ya. 

Kota Padang panjang saat ini 
juga dikenal dengan industri 
kerajinan kulit yang ada di salah 
satu wilayah Propinsi Sumatera 
Barat, sehingga para wisatawan 
dapat berburu aneka kerajinan 
kulit yang menarik di Kota 
Padang Panjang.
Salah satu showroom kerajinan 
kulit yang ada di Kota Padang 
Panjang adalah Minang Kayo 
Showroom yang terletak di 
daerah perkotaan yang sangat 
mudah dijangkau. Berada 
di Kelurahan Silaing bawah 
tepatnya Jl. Bustanil Arifin 
Gang Sepakat No. 2, buka sejak 
pagi sekitar pukul 8 pagi dan 
tutup pada pukul 9 malam.
Berbagai kerajinan kulit seperti 
tas, sepatu, dompet, jaket kulit 
aneka warna dengan berbagai 
model dan aksesoris lainnya 
tersedia di tempat ini dengan 
harga yang cukup terjangkau.
Jaket kulit misalnya di tawarkan 
dengan kisaran harga Rp. 1,5 
s/d 2 juta tergantung model 
dan ukuran dan harga tersebut 

Rendang 
Mizaki

Jln. Sutan Syahrir, (Parkiran RM. Pak 
Datuk) Kelurahan Silaing Bawah, 
Kecamatan Padang Panjang Barat, 
27118

Setelah lelah memilih kerajinan 
kulit yang unik, wisatawan juga 
dapat berburu oleh-oleh khas 
Minang di Padang Panjang. 
Salah satu oleh-oleh yang 
tidak boleh dilewatkan adalah 
rendang yang merupakan 
masakan khas yang hanya ada 
di Sumatera barat.
Tak jauh dari Showroom 
minang Kayo, wisatawan bisa 
beranjak ke pusat Oleh-Oleh 
Rendang Mizaki. Rendang 
Mizaki menyajikan berbagai 
macam rendang yang diolah 
sendiri tanpa menggunakan 
pengawet dan aman untuk 
dikonsumsi.
Aneka rendang dengan 
kemasan yang menarik sudah 
tersaji di tempat ini dengan 
harga yang sangat terjangkau, 
seperti: rendang daging, 
rendang daging suir, rendang 
pensi, rendang telur dan 
lainnya.
Berlokasi di Jl. St. Syahrir 
Kelurahan Silaing Bawah 
tepatnya di depan Rumah 

Makan Pak datuak, buka dari 
jam 8 pagi hingga 9 malam, 
wisatawan akan dimanjakan 
dengan aneka ragam rendang 
siap saji yang dapat dijadikan 
oleh-oleh setelah berpetualang 
di Kota Padang Panjang.
Daging pilihan yang digunakan 
berasal dari Kota Padang 
Panjang yang sudah terkenal 
enaknya. Proses memasak 
rendang menggunakan tungku 
kayu menjadikan rendang 
Mizaki memiliki ciri khas rasa 
tersendiri dari rendang lainnya.   
Rasa yang khas dan cocok 
dengan lidah banyak orang 
membuat rendang Mizaki 
diminati oleh setiap wisatawan 
yang datang ke Kota Padang 
Panjang. Singgah di Kota 
Padang Panjang, belum 
lengkap rasanya kalo belum 
mencicipi rendang Mizaki dan 
menjadikan buah tangan untuk 
kerabat.
 

08.00 - 21.00 WIB
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Hotel &
Penginapan
Rekomendasi Hotel
dan Penginapan

Jika memutuskan untuk bermalam di Padang 
Panjang, ada banyak pilihan penginapan untuk 
Anda di kota hujan ini.
Lokasi hotel dan penginapan ini tidak jauh dari 
pusat kota, sehingga bisa dengan mudah diakses 
setelah lelah beraktifitas menghabiskan masa 
liburan anda bersama keluarga, kerabat atau 
rekan kerja. Harga yang ditawarkan juga sangat 
bersahabat, tanpa sedikit pun mengurangi 
pelayanan yang diberikan.
Berikut telah kami rangkum beberapa Hotel dan 
Penginapan yang bisa anda pilih selama berada di 
Padang Panjang.

Cottage
Mifan

Komplek PDIKM, Kelurahan 
Silaing Bawah, Kecamatan 
Padang Panjang Barat, Kota 
Padang Panjang, 27118

(0752) 484272
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Hotel
Rangkayo Basa

Jl. Sutan Syahrir No. 144 
Silaing Bawah
Kota Padang Panjang

(0752) 83600
(0752) 83999
0853 8258 4243

Jln. Prof. Hamka, No. 27, 
Kelurahan Pasar Usang, 
Kecamatan Padang Panjang 
Barat, 27118

HDH
Islamic Hotel



65Padang Panjang Tourism Guide Book        |64 |       Padang Panjang Tourism Guide Book

Hotel
Pangeran

Jln. KH. Ahmad Dahlan 
No. 7, Keluarahan Guguk 
Malintang, Kecamatan 
Padang Panjang Timur

(0752) 82171 Hotel
Trivadoh

Jln. Sutan Syahrir No.6, 
Keluarahan Silaing Atas,
Kecamatan Padang Panjang 
Barat

(0752) 485279
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Hotel
Cendrawasih

Jl. Rasuna Said, Kelurahan 
Kampung Manggis, 
Kecamatan Padang Panjang 
Barat, 27118

0823 8698 2063 Wisma
Rabbani

Jln. Soekarno Hatta No. 
88 A, Keluarahan Bukit 
Surungan, Kecamatan 
Padang Panjang Barat, 
27118

(0752) 485706
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Penginapan
Villa Widya

Jln. M. Nazir Dt. Pamuncak 
No. 20, Keluarahan Silaing 
Atas, Kecamatan Padang 
Panjang Barat, 27211 

(0752) 84002 Wisma
Alia Serambi

Jl. Sutan Syahrir No.106, 
Kelurahan Silaing Bawah, 
Kecamatan Padang Panjang 
Barat, 27118

(0752) 83864
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Wisma
Hayati

Bungalow
Indah

Jl. Soekarno Hatta No.37, 
Kelurahan Bukit Surungan, 
Kecamatan Padang Panjang 
Barat, 27115

Jln. Ahmad Yani No.8, 
Kelurahan Ngalau, 
Kecamatan Padang Panjang 
Timur, 27111

(0752) 82735

(0752) 485420

Alamat & Nomor Telepon Penting
Kota Padang Panjang

Jl. Sutan Syahrir No.178
Kota Padang Panjang
(0752) 82200
(0752) 82870
kominfo.padangpanjang@gmail.co.id
www.padangpanjangkota.go.id

Jl. Sokarno-Hatta No.7
Kelurahan Bukit Surungan
Kecamatan Padang Panjang Barat
(0752) 92208

Jln. Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa
Kelurahan Koto Panjang
Kecamatan Padang Panjang Timur
(0752) 485235
(0752) 485722

Jln. KH. Ahmad Dahlan, No. 3
Kelurahan Guguk Malintang
Kecamatan Padang Panjang Timur
(0752) 485580
(0752) 82365

Jln. Soekarno Hatta, No. 17
Kelurahan Bukit Surungan
Kecamatan Padang Panjang Barat
(0752) 82127
(0752) 82365

Jln. KH. Abdul Ahmad, No. 3
Kelurahan Pasar Usang
Kecamatan Padang Panjang Barat
(0752) 82113

Jl. H. Agus Salim No. 7
Kelurahan Guguk malintang
Kecamatan Padang Panjang Timur
(0752) 820281

Komplek PDIKM Jl. Sutan Syahrir
Kelurahan Silaing Bawah
Kecamatan Padang Panjang Barat
(0752) 84164
(0752) 84164

Jl. Baru Tabek Gadang
Kelurahan Ganting
Kecamatan Padang Panjang Timur
(0752) 484249
(0752) 82052

Jl. Soekarno - Hatta, No. 01,
Kelurahan Pasar Usang
Kecamatan Padang Panjang Barat
(0752) 82401
(0752) 574996

BALAI KOTA PADANG PANJANG

PENGADILAN NEGERI
KOTA PADANG PANJANG

POLRESTA PADANG PANJANG

KEJAKSAAN NEGERI
KOTA PADANG PANJANG

RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA
KOTA PADANG PANJANG

KANTOR PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

DPRD KOTA PADANG PANJANG

DINAS PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
(RSUD) KOTA PADANG PANJANG

PT. POS DAN GIRO PADANG PANJANG
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Alamat & Nomor Telepon Bank
Kota Padang Panjang

Jln. Prof. M. Yamin, No. 18
Kelurahan Pasar Usang
Kecamatan Padang Panjang Barat
(0752) 82694

Jln. Soekarno Hatta
Kelurahan Bukit Surungan
Kecamatan Padang Panjang Barat
(0752) 83746

Jln. Jend. Soedirman No. 220
Kelurahan Balai-balai
Kecamatan Padang Panjang Timur
(0752) 83257

Jln. Prof. M. Yamin, No. 1
Kelurahan Pasar Usang
Kecamatan Padang Panjang Barat
(0752) 83666

Jln. Soekarno Hatta, No. 5 C-D
Kelurahan Pasar Usang
Kecamatan Padang Panjang Barat
(0752) 82992
(0752) 82993

BANK NAGARI
CABANG PADANG PANJANG

BANK BNI
CABANG PADANG PANJANG

BANK BRI
CABANG PADANG PANJANG

BANK NAGARI SYARI’AH
CABANG PADANG PANJANG

BANK MANDIRI SYARI’AH
CABANG PADANG PANJANG

Peta Administratif Kota Padang Panjang
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