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BAB II

HUKUM KEWARISAN ADAT MINANGKABAU

Hukum kewarisan adat Minangkabau itu telah final, yakni harus

bersumber pada kaidah adat yang sudah disepakati oleh para ulama dan kaum

adat yakni “Adat basandi syara’ dan syara’ basandi kitabullah Al-Quran”, yakni

seharusnya hukum kewarisan adat Minangkabau itu adalah hukum kewarisan

Islam itu sendiri, tidak dapat diartikan lain, namun dizaman penjajahan masa lalu

terutama penjajahan Belanda, mereka membuat teori hukum adat yang dikenal

dengan “teori receptie”, yang menganulir hukum kewarisan Islam, dengan cara

memberlakukan hukum kewarisan adat pada harta pusaka tinggi, sehingga

lahirlah kesepakatan Bukit Marapalam, dan kesepakatan- kesepakatan lainnya

yang menguatkan kesepakatan Bukit Marapalam tersebut, dengan fakta tersebut

menurut penulis tidak dapat dibantah bahwa hukum kewarisan adat Minangkabau

itu masih terimbas oleh “teori receptie”, atau dengan perkataan lain masih

menganut azaz hukum adat jahiliyah, artinya belum sepenuhnya menjalankan adat

Islamiyah, karena adat itu memang terbagi dua, yakni adat jahiliyyah dan adat

Islamiyyah.

A. Asas Hukum Kewarisan Adat Minangkabau

Dalam pembahasan dibawah ini akan diuraikan asas-asas hukum

kewarisan adat Minangkabau sebagai berikut:

A.a. Asas Materilinial

Menurut sebagian para ahli sejarah bahwa adat Minangkabau sudah ada

jauh sebelum Islam masuk ke Ranah Minang, sekitar 5.000 (lima ribu ) tahun

yang silam, sehingga hukum adat sudah berakar dalam masyarakat Minangkabau,
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termasuk hukum kewarisan adat yang turun secara materilinial, dari ninik

turun kemamak, dari mamak turun kekemenakan, begitulah seterusnya,

sehingga asas hukum adat Minangkabau materilinial, yakni asas keturunan ibu.

Islam masuk kedaerah Minangkabau sejak 1.300 (seribu tiga ratus )

tahun yang lalu,(abad kedua Hijriyyah) yakni relatif muda umurnya dibandingkan

dengan umur adat, terdapat selisih lebih kurang 3.700 (tiga ribu tujuh ratus ) tahun

lamanya, dan Islam baru intensif sekitar 700 (tujuh ratus) tahun yang silam.48

Secara logis terjadilah interaksi antara adat dengan Islam secara damai,

dari tiga tahap seperti berikut:

Semula berbunyi : RUMAH BASANDI BATU,ADAT BASANDI ALUA JO
PATUIK

Kemudian berubah :ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI ADAT

BAK AUA JO TABIANG, SANDA MANYANDA
KADUONYO

Terakhir menjadi : ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI
KITABULLAH, AL-QURAN49

Penyatuan adat dengan Islam itu terjadi secara berangsur-angsur, yang

disebut dengan (tadriij) atau efolusi secara damai, yang pada tahap pertama secara

falsafah dikukuhkan, sedangkan adat yang berupa perilaku manusi itu sifatnya

ma’nawiy atau abstrak secara filosofis haruslah punya dasar atau sendi yang kokoh

pula, yaitu “patuik”,, dan sebagian ahli adat menyebutnya dengan istilah “alua jo

patuik”, yakni memperhatikan alur atau ketentuan hukum adat dan kepatutan yang

berlaku dalam masyarakat adat.

Pada tahap pertama ini adat berlaku secara mutlak dalam kehidupan

masyarakat Minangkabau, karena Islam belum masuk diranah Minang.

48 Amir M.S.” Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian”, halaman 8.
Adat Minangkabau sudah lama ada sebelum Agama Islam masuk di Minangkabau. Adat
Minangkabau sudah berusia sekitar 5.000 tahun. Sedangkan Islam baru masuk di Minangkabau sejak
1.300 tahun yang lalu, bahkan baru intensif sejak 700 tahun yang lalu yaitu sejak abad ke-13 dengan
berdirinya Kerajaan Samudera Pasai di Aceh.

49“ Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian “. Halaman 9.
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Pada priode kedua telah terjadi kesetaraan adat dengan ajaran Islam yang

disebut dengan syara’, yakni adat dasarnya syara’ dan syara’ dasarnya adat, hal ini

dapat dibuktikan antara lain dengan sistem pemerintahan di Minangkabau, terutama

sejak Raja Pagaruyung sudah beragama Islam yaitu Sultan Alif yang meninggal

tahun 1580, (tidak diketahui pengganti berikutnya), dan raja berikutnya Sultan

Ahmad Syah yang memerintah dari tahun 1650 sampai tahun 1680, kedua raja

muslim itu memerintah setelah Raja Pagaruyung yang belum Islam yang bernama

Aditiawarman yang berasal dari keturunan Raja Majapahit, yang meninggal tahun

1375.50

Pemerintahan dizaman pemerintahan raja-raja Islam telah berbentuk

desentralistik, berdasarkan hukum Islam dan Hukum Adat disamping hukum

kerajaan Pagaruyung yang sudah ada sebelumnya, yang dikenal dengan istilah

“Tungku nan Tigo Sajarangan, Tali nan Tigo Sapilin”, yang realitanya terdapat tiga

orang raja yang sederajat dalam pemerintahan yang berkuasa penuh dalam

bidangnya masing-masing yang pada dasarnya diikat menjadi satu kesatuan yang

utuh dengan cara koordinasi dan konsultasi dalam musyawarah mufakat.

Tiga raja serangkai Minangkabau itu adalah:

1. Raja Adat di Buo

Pemegang adat dan limbago

2. Raja Ibadah di Sumpur Kudus

Pemegang Hukum Titah Allah

3. Raja Alam di Pagaruyung

Koordinator Adat dan Ibadah51

50 Amir M.S. “Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian”. Halaman 46.
Adityawarman meninggal dunia tahun 1375. Tidak diketahui siapa penggantinya. Baru dua abad
kemudian diketahui seorang raja Pagaruyung Minangkabau yang tidak lagi menganut Agama
Hindu/Budha akan tetapi beragama Islam yaitu Sultan Alif. Sultan alif meninggal tahun 1580 dan
tidak diketahui siapa penggantinya. Sejarah Minangkabau kembali diliputi kabut tebal yang belum
terungkapkan hingga seabad kemudian, yaitu dengan munculnya nama Sultan Ahmad Syah (1650-
1680).

51 Ibid.
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Desentralisasi dalam pemerintahan Minangkabau sudah terwujud yang

mengakhiri pemerintahan raja-raja sebelumnya yang berbentuk monarkhi, ketiga raja

itu menurut istilah adat, tegaknya sama tinggi, duduknya sama rendah, yaitu Raja

Adat di Buo, artinya kedudukan rajanya didaerah Buo yang sekarang berada

didaerah Lintau Kabupaten Tanah Datar, dengan tugas pokoknya mengatur adat dan

lembaga adat itu sendiri, Raja Ibadah di Sumpur Kudus, berada didaerah danau

Singkarak, yang tugas pokoknya menegakkan hukum Allah atau sering disebut

dengan hukum syara’, dan Raja Alam di Pagaruyung, berkedudukan di Pagaruyung

Batusangkar, yang merupakan pemerintahan eksekutif yang berfungsi sebagai

koordinator untuk keselarasan dan kesesuaian adat dengan syara’.

Keberadaan adat dengan syara’ di Minangkabau tidak dapat dipisahkan, yang

digambarkan secara pilosofis dengan keberadaan aur dengan tebing, yang saling

membutuhkan, tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, yang disebut dengan

istilah ilmiyah dengan “Simbiosis mutualis”. “Aua”  yang berarti “aur” merupakan

tumbuhan sejenis bambu yang warnanya kekuning-kuningan, secara alami

tumbuhnya ditebing, yang dalam bahasa Minang di sebut “tabiang”, tebing

diperlukan oleh aur untuk tempat tumbuhnya, dan sebaliknya aur diperlukan oleh

tebing untuk menahan agar tebing itu tidak runtuh.

Seiring dengan adanya raja ibadah maka perkembangan Islam semakin baik di

Minangkabau, baik dari segi pendidikan, hukum dan budaya, antara lain dibidang

hukum muncullah Mahkamah Syar’iyyah di Minangkabau untuk menyelesaikan

hukum syara’.
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Priode akhir muncullah kaidah:

Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Al-Quran, Syara’

mangato adat mamakai.

Kaidah adat diatas merupakan kaidah pokok yang menyatu adat dengan Islam

di Minangkabau, bagaikan menyatunya nyawa dengan tubuh karena adat itu

merupakan realisasi dari Islam, yang tidak hanya membawa kebaikan bagi umat

Islam namun bagi semua manusia bahkan alam semesta.

 Kaidah adat tersebut merupakan hasil pertemuan musyawarah kaum adat dengan

para ulama dan masyarakat Minangkakau secara keseluruhan di Bukit

Marapalam sekitar tahun 1837, sebagai akibat Perang Paderi antara tahun 1821

sampai tahun 1838, yang dikenal dengan istilah “cakak banyak”, yang berarti

perkelahian banyak orang atau massal, termasuk mereka yang “berdunsanak“,

artinya bersandara, atau dengan ungkapan singkat, terjadi peperangan dan saling

membunuh sesama masyarakat Minangkabau, sebagaimana dalam sejarah pahit

tersebut akhirnya kaum penjajah ikut campur untuk mengambil keuntungan

mengokohkan kekuasaannya.52

A.b  Sistem Hukum Adat Materilinial

52 Amir M.S.  “Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian”. Halaman 44.
Gerakan Islamisasi politik ini, langsung atau tidak langsung menyerang kepentingan kaum adat, baik
menyangkut kekuasaan memerintah maupun yang berhubungan dengan kebiasaan yang bertentangan
dengan ajaran Islam. Gerakan Islamisasi politik ini telah membakar alam Minangkabau selama
hampir seperempat abad. Keributan fisik antara mareka yang berdunsanak ini dalam sejarah
Minangkabau dikenal dengan perang paderi, antara tahun 1821-1838. Salah satu hasil “cakak banyak”
ini apa yang dihasilkan dalam musyawarah di Bikit Marapalam dizaman Paderi yang melahirkan
sendi baru bagi adat Minangkabau yang berbunyi : Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.
Ikrar ini terjadi di zaman Paderi pada tahun 1837. Islam sebagai agama samawi yang sempurna
mempunyai Kitab Suci Al-Quran. Kitabullah yang dimaksud dengan ikrar diatas adalah Al-Quran.
Oleh karena itu orang Minang hanya menganut agama tunggal, yaitu Islam. Kalau agamanya bukan
Islam maka dia tidak mungkin disebut sebagai orang Minangkabau.
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Sistem kekerabatan Materilinial mempunyai sejarah dan perkembangan

tersendiri, sebagaimana yang diterangkan oleh Suardi Mahyuddin sebagai berikut:

Menurut sejarah perkembangan sistem kekerabatan dikenal tiga macam

sistem, yaitu:

(1).  Sistem kekeluargaan menurut garis keturunan ibu atau Materilinial.

(2).  Sistem kekeluargaan menurut garis keturunan ayah atau patrilinial.

(3).  Sistem kekeluargaan menurut garis ibu dan ayah, bilateral atau parental.53

A.c  Sistem Materilinial

Hazairin mengatakan bahwa orang Minangkabau berbeda caranya

menentukan keluarga, yaitu setiap orang laki-laki dan pereempuan menarik garis

keturunaannya keatas hanya melalui penghubung-penghubung perempuan saja

sebagai saluran darah, yaitu setiap orang menarik garis keturunannya kepada ibunya

dan dari ibu dan neneknya, dan seterusnya.

Ditinjau dari atas setiap orang Minangkabau, perempuan hanya mempunyai

keturunan yang terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, cucu laki-laki dan cucu

perempuan yang lahir dari anaknya yang perempuan, selanjutnya piut-piut laki-laki

dan perempuan yang lahir dari cucu perempuan. Sehingga piut-piut perempuan yang

lahir dari cucu perempuan, menurut sistem Materilinial seorang laki-laki tidak

mempunyai keturunan yang menjadi keluarganya.

Meskipin laki-laki itu dianggap tidak mempunyai keturunan di kaumnya dia

adalah yang disebut mamak. Sistem ini menyebabkan dia bertanggung jawab penuh

atas pemeliharaan kemenakannya dan terhadap harta kaum yang turun temurun

53 Ketiga sistem kekerabatan ini di jumpai didaerah hukum adat di Indonesia, misalnya
patrilinial di Batak, Nias, Karo, Bali dan sebagainya. Matrilinial di Minangkabau dan bilateral atau
parental di pulau Jawa pada umumnya, Buton, Kalimantan Selatan, Minahasa dan sebagainya.
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diwarisi oleh keluarga ibu. Mamak sebagai kepala waris mempunyai kewajiban

untuk mengurus harta kaum seperti hak ulayat atas tanah, beliau wajib menjaga harta

pusaka dengan baik, tetapi untuk menjual atau menggadaikan dia tidak boleh. Dia

boleh menambah dengan hasil kerjanya dan mengurangi tidak boleh. Mamak dengan

kemenakan kelihatannya lebih dekat dari pada ayah kepada anak.

Dalam sistem kekerabatan Materilinial Minangkabau kedudukan wanita

dianggap kuat, wanita dilindungi sistem pewarisan Materilinial, dimana rumah dan

tanah diperuntukan bagi wanita. Kemudian ikatan antara ibu dan anak-anak sangat

kuat. Setelah menikah wanita tetap tinggal di rumah ibunya atau dilingkungan

kerabat Materilinial.

Ciri-ciri masyarakat adat Minangkabau dengan sistem Materilinial adalah

sebagai berikut:

1. Keturunan dihitung berdasarkan garis keturunan ibu.

2. Suku terbentuk menurut garis ibu.

3. Setiap orang tidak dibenarkan kawin dengan orang sepesukuannya, atau mereka

harus kawin dengan orang luar sukunya (exogomi ).

4. Kekuasaan di dalam suku secara teori terletak di tangan ibu, tetapi jarang sekali

dipergunakan, karena dalam praktek yang berkuasa adalah saudara laki-laki dari

ibu tersebut.

5. Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi rumah isterinya.

6. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya yaitu dari

saudara laki-laki kepada anak saudara perempuan.
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7. Rasa sehina semalu diantara pesukuan merupakan suatu kewajiban bagi seluruh

anggota suku.54

Perkawinan dalam masyarakat Materilinial sifatnya exogomi, perkawinan

dalam sukutidak dibenarkan karena mereka semuanya adalah berasal dari satu

sukuyang bertali darah. Suami tidak masuk kepada sukukaum isteri dan anak-

anaknya, dengan perkawinan itu lelaki tetap menjadi anggota kaumnya.55

Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam

bidang transpormasi. komunikasi dan akulturasi diantara bangsa-bangsa dan lainnya,

sistem kekerabatan kekeluargaan menurut garis keturunan ibu (Materilinial) sudah

makin tampak makin bergeser. Mamak dan kemenakan sebagai salah satu unsur

dalam sistem Materilinial sudah makin kelihatan penyimpangan-penyimpangannya

karena terimbas pengaruh dari luar.

Maka untuk memperjelas gerakan perubahan dimaksud maka dibawah ini

kami (H.Suardi Mahyuddin SH), munculkan beberapa pendapat para ahli atau

peneliti yang sempat kami ikuti dalam tulisan atau kutipan-kutipan atau buku-buku

yang mereka tulis tentang sistem Materilinial, yang penulis cantumkan

kesimpulannya saja untuk meringkas tulisan ini sebagai berikut:

A.d  Beberapa pendapat para ahli tentang Materilinial

A.d.1. Menurut Yoke Van Reenan

Peneliti ini berkebangsaan Eropa (Jerman), mengadakan penelitian pada

akhir tahun 1990-an di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sei Tarap Kabupaten Tanah

54 Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yrisprodensi Mahkamah Agung.
Hlm. 45.

55 Masyarakat Minnangkabau merupakan satu etnik di Indonesia yang terbesar yang
memakai sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu (matrilinial). Oleh sebab itu Minangkabau
menjadi pusat studi adat dan budaya bagi peneliti domestik maupun orang asing di seluruh dunia,
terutama oleh ilmuwan dari bangsa Eropa, Amerika, Jepang dan lain-lain.



71

Datar Batusangkar, didampingi peneliti Indonesia yang bernama Irfan, khusus

meneliti mengenai kehidupan sistem kekerabatan Materilinial dan sistem pertanian

dataran rendah, yang kesimpulan hasil penelitiannya adalah:

Perubahan sistem Materilinial di Rao-Rao hampir sama dengan yang terdapat

di Nagari lain di Minangkabau. Salah satu dari pengaruh Islam yang menekankan

pentingnya kedudukan dan tanggung jawab laki-laki, merantau telah menyebabkan

laki-laki mempunyai pendapatan sendiri, harta pencaharian yang didapatkannya

diuntukkannya bagi isteri dan anak-anaknya. Perobahan yang terpenting dalam

sistem kekerabatan Materilinial Minangkabau ialah kedudukan suami/ayah semakin

kuat, dan keluarga inti menjadi kesatuan sosial dan ekonomi yang semakin penting,

mengakibatkan pula peranan mamak kepala waris menjadi semakin tipis atau

kurang.

Dia menyimpulkan bahwa memang banyak tulisan dan seminar menyangkut

soal perubahan dalam peranan mamak. Banyak kalangan peneliti dan tokoh adat

berpendapat bahwa perubahan sosial budaya telah menyebabkan mamak tidak begitu

berperan.

A.d.2. Menurut Tsuyoshi Kato (1977)

Peneliti asing ini menyimpulkan hasil penelitiannya antara lain sebagai

berikut:

Kehidupan sosial di rumah gadang berpusat kepada kaum wanita yaitu

saudara-saudara perempuan seibu, mereka yang merupakan inti penghuni yang

tinggal bersama anak-anak kecil dan anak-anak gadis mereka. Sebaliknya kedudukan

anak laki-laki di rumah gadang kurang stabil, posisi laki-laki dalam sistem

kekerabatan Materilinial seperti itu sebenarnya juga agak marginal, di rumah ibunya
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tidak tersedia kamar untuknya dan dia juga tidak “memiliki” harta pusaka, meskipun

ia berwenang mengurusnya untuk saudara-saudara perempuannya atau untuk

kemenekan-kemenakannya.

Pola berpikir orang Minangkabau sudah berubah, meskipun demikian

perubahan tidak berarti bahwa sistem Materilinial menjadi kabur atau diperlemah

atau akan digantikan sama sekali dengan sistem lain, keturunan tetap juga menurut

garis ibu dan harta pusaka tetap merupakan milik kaum Materilinial yang pada

perinsipnya tidak boleh dijual. Meskipun pola menetap sudah bergeser kepola baru

namun hal ini belum berarti Materilinial diperlemah. Banyak suami/ayah yang

mampu membangun rumah untuk keluarga intinya, tetapi rumah itu biasanya

dibangun ditanah kerabat isterinya, dan sebagaimana halnya dengan harta

pencaharian lainnya akhirnya akan diwarisi oleh anak perempuannya dan selanjutnya

akan mengikuti aturan pewarisan menurut sistem Materilinial.

Pada perinsipnya hak anak anak  laki-laki di Minangkabau tetap mempunyai

hak yang penuh di rumah ibunya, mereka tetap dapat memanfaatkan harta pusaka

tinggi. Hukum adat Minangkabau tidak membedakan hasil yang diperoleh kedua

jenis anak-anak ini, Cuma dalam praktek anak perempuan punya kamar di rumah

gadang dan anak laki-laki dari kecil sudah diajar dan dibiasakan untuk tidur disurau

pesukuan bersama-sama teman sebayanya dibawah pengawasan gurunya. Selesai

belajar agama membaca Al-Quran mereka tidur bersama disurau, sedangkan anak

perempuan tidak dibiasakan tidur di surau.

A.d.3. Menurut Nancy Tanner (1985)

Keadaan hukum Minangkabau terlalu kompleks, namun mungkin tidak lebih

kompleks dari keadaan hukum banyak suku bangsa yang pernah dijajah. Orang

Minangkabau mengenal tiga sumber tentang ide-ide hukum, hukum adat Materilinial
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mereka, hukum Islam dan hukum nasional. Yang menjadi pertanyaan Nancy Tanner

ialah bagaimana masyarakat Minangkabau mempergunakan azas-azas hukum yang

berakar pada ketiga tradisi yang berbeda sedemikian rupa dan bagaimana

penggunaan ide hukum itu dapat dikonsepsikan.

Akan tetapi dia sebagai seorang peneliti berpegang kepada bahwa dalam

penelitiannya secara antropologis mengenai hukum biasanya, satu masyarakat satu

kebudayaan dan satu tradisi hukum. Dan apabila lebih dari satu tradisi hukum

terlibat dalam sistem hukum yang dilaksanakan ada kecendrungan untuk

mengabaikan saja peraturan-peraturan yang berasal dari luar dan memusatkan

studinya kepada apa yang biasa dengan berbagai istilah, seperti hukum “penduduk

asli”, hukum “pribumi” atau hukum “adat”.

A.e  Sistem Materilinial di luar Minangkabau

Sistem Materilinial ada juga terdapat di Aceh tetapi jumlahnya tidaklah

besar, dan menurut sejarah terbentuknya masyarakat Materilinial disini berbeda

dengan yang ada di Minangkabau. Keberadaan Materilinial di Aceh lebih dititik

beratkan kepada sejarah pemurnian geneologis (keturunan). Hal ini sehubungan

dengan perkawinan antara suku bangsa Aceh dengan orang Nias dahulu kala. Maka

untuk menjaga kemurnian garis keturunan kelompok tersebut diambil menurut garis

keturunan ibu.

Sistem Materilinial (dalam arti garis keturunan ibu) dan matriarchat (dalam

arti dalam kekuasaan ibu) yang terdapat di Minangkabau merupakan suatu sistem

yang paling kompleks dan sempurna karena telah mengatur hampir seluruh segi

kehidupan masyarakat adatnya dan pengaturan pesukuan meskipun sudah bercampur

dengan budaya asing akibat adanya perubahan zaman.
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Kemudian didaerah antara Tanah Pasemah dan Komiring Sumatera Selatan

ada dijumpai masyarakat Materilinial, tetapi mereka mengaku tidak mengenal Datuk

Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketemenggungan, mereka juga tidak mengakui

keturunan dari Iskandar Zulkarnaen yang turun dari gunung Merapi.

Di dunia kita juga mengenal masyarakat Materilinial seperti yang dijumpai

di Trobruiand Melanesia, masyarakat Bakongo di Afrika dan India, yaitu di Malabar

bagian barat India serta di Vietnam juga terdapat masyarakat Materilinial.

A.f Perobahan sistem Matriliinial

Menurut Nasrun dalam falsafah hukum adat Minangkabau, bahwa sistem

kekerabatan menurut garis keturunan ibu (Materilinial) ini adalah sistem yang tertua

jika dibandingkan dengan sistem kekerabatan yang lain56.

Dalam sistem kekerabatan ayah yang sekarang terdapat di Indonesia masih

terdapat sisa-sisa dari sistem keturunan ibu yang terbukti diantaranya seperti di

Tanah Batak yaitu dengan perkataan “sabutuha” yang berarti “seibu” yang sekarang

berlaku bukan lagi sistem keturunan ibu. Demikian juga sebagaimana yang terdapat

di Mandailing berdasarkan kedudukan penting “tulang” yaitu saudara laki-laki dari

ibu, membuktikan bahwa dahulunya sebelum sistem keturunan ayah yang sekarang

berlaku di Mandailing terdapat sistem keturunan ibu. Jadi sistem keturunan ibulah

yang lebih tua dari sistem keturunan ayah.

Bahwa sistem keturunan ibu diganti menjadi sistem keturunan ayah

disebabkan di daerah-daerah itu sistem keturunan ibu tidak kokoh dan sejiwa dengan

adatnya atau belum lagi sempurna kedudukannya sebagai sistem adat. Lain halnya

dengan sistem keturunan ibu yang terdapat di Minangkabau telah merupakan suatu

56 Dinamika Sistem hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung.
Hlm.57
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sistem yang sempurna, kokoh, bulat dan sejiwa dengan adatnya meliputi seluruh

kehidupan keseharian, yang mengatur hubungan seseorang dengan masyarakatnya.

Itulah sebabnya sistem keturunan ibu di Minangkabau sampai sekarang masih tetap

kuat, disebabkab hasil proses yang lama dari pengalaman yang sudah berjalan

berabad-abad.

A.g  Sistem materilinial di zaman penjajahan Belanda

Pada zaman penjajahan Belanda, sewaktu terjadi pertentangan adat dengan

agama Islam, sistem materilinial dan matriarchat serta sistem hukum adat lainnya

juga menjadi perhatian mereka. Pernah beberapa orang pembesar Belanda

mengusulkan pada Pemerintah Tinggi agar diadakan perlindungan atas adat dari

serangan agama Islam, lantaran pembesar Belanda menganggap Islam satu-satunya

yang mungkin merusak adat, oleh sebab itu hukum adat harus dilindungi.

Tetapi Snouk Hurgronye memperingatkan Direktur Kehakiman waktu itu

bahwa tidak perlu diadakan perlindungan kepada hukum adat Minangkabau, karena

sekalipun tidak ada pengaruh propaganda agama Islam Materilinial dan matriarchat

orang Minangkabau akan jatuh juga, disebabkan pengaruh pemerintahan, hukum dan

pengadilan kita, pengaruh pengajaran kita, pengaruh perhubungan lalu litas yang

sudah diperbaiki, walaupun jatuhnya itu setelah sistem materilinial mempertahankan

diri dengan cara pasif dalam masa yang lama.

Memang pada saat perang Padri tahun 1821-1837 Belanda telah memihak

kepada pihak tertentu yang tidak menguntungkan Islam, sehingga dapat disimpulkan

bahwa pemerintahan penjajah Belanda ingin memelihara hukum adat Minangkabau,
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dan tidak perlu diadakan perlindungan khusus untuk itu, andaikata hukum adat itu

tidak dipatuhi lagi bukan akibat dari politik dan perbuatan penjajahan Belanda.57

A.h  Sistem materilinial diganti dengan sistem parental plus

Kehendak yang kuat untuk mengadakan perubahan terhadap sistem

materilinial ini muncul dari Saafroeddin Bahar seperti yang termuat dalam bukunya

“Masih ada harapan Sebuah Etnik Minoritas dalam Hidup berbangsa dan

Bernegara”, bahwa sistem Materilinial ini tidak sesuai lagi, karena sistem

kekerabatan Materilinial Minangkabau ini melanggar pasal 277 ayat (1)

KUHPidana. Selain itu bertentangan dengan perUndang-undangan yang berlaku di

Republik ini seperti Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azazi

Manusia yang secara khusus menjamin Hak Wanita dan Hak Anank.

Oleh sebab itu sistem Materilinial ini diganti dengan apa yang beliau cita-

citakan yang disebut dengan “Sistem Parental Plus”, karena secara de facto

“membuang” seluruh keturunan dari garis laki-laki serta tidak sesuai dengan

ajaran Islam. Oleh karena itu sistem kekerabatan Materilinial ini perlu

“dinasionalkan” dan “di Islamkan”.

Sekedar saran bagaimana kalau kita namakan sistem baru itu dengan “Sistem

Parental Plus”. Parental untuk mengakui kedua orang tua,  parent agar sesuai

dengan ajaran Islam dan hukum nasional. Plus untuk tetap memberikan

penghormatan dan perlindungan ekstra bagi kaum wanita sesuai dengan esensi

ajaran adat Minangkabau.58

57 Ibid. Hlm. 60-61.
58 Ibid. Hlm. 61-62.
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A.i.  Sistem Materilinial Minangkabau Menggelapkan Silsilah

Kemudian Saafrouddin Bahar mengatakan dalam bukunya yang sama pada

halaman 283 sebagai sub judul bahwa “Sistem Kekerabatan Materilinial

Minangkabau menggelapkan silsilah dari separo warganya”

Dalam uraiannya, bahwa ayahnya pernah menelusuri silsilah keluarganya

dengan mempergunakan perkakas canggih zaman sekarang yaitu komputer, dimana

pada diagram silsilah yang mengenai mereka ini tercantum dengan jelas: “unknow”

(orang tak dikenal).

Dengan demikian, bersamaan dengan tidak tercatatnya nama dari keturunan

anak laki-laki, maka praktis menurut penulis (Saafrouddin Bahar), seluruh urang

sumando (para suami) dari seluruh perempuan ayahnya tidak dikenal (unknow-

gelap).

Dengan asumsi bahwa silsilah dari seluruh suku Minangkabau yang

dibuatnya kurang lebih sama dengan model silsilah yang dibuat oleh ayahnya,

penulis menduga keras bahwa seluruh nama-nama urang sumando, baik sumando

yang orang Minangkabau maupun yang bukan berasal dari Minangkabau tidak akan

tercantum dalam silsilah suku, dengan akibat bahwa seluruh perempuan

Minangkabau akan bersuamikan suatu “krops laki-laki yang sama namanya yaitu

unknow”.59

B. Ketentuan Hukum Adat Minangkabau Tentang Sako dan Pusako

Ada dua kata pada istilah hukum adat Minangkabau yang tidak bisa

dipisahkan tapi bisa dibedakan, yaitu kata “sako jo pusako” artinya sako merupakan

syarat mutlak untuk mendapat pusako menurut adat Minangkabau, ketentuan sako

59 Ibid. Hlm. 63.
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menjadi syarat utama mendapatkan pusako, terutama harta pusaka tinggi merupakan

keharusan, oleh sebab itu setiap orang Minangkabau harus tahu sakonya itu agar

tidak dirugikan dari segi hak pusaka terhadap tanah adat atau rumah gadang dan lain-

lain dikemudian hari, bahkan orang Minangkabau yang lahir diperantauan diajarkan

tentang sako ini oleh orang tuanya yang memahami hukum adat Minangkabau,

seperti sukunya dan lain-lain, orang Minangkabau yang tidak tahu lagi sukunya

karena lahir diperantauan tentu akan kehilangan pusakonya di Minangkabau.

Adapun ketentuan sako dan pusako ini sebagai berikut:

B.a.  S  a  k  o

Definisi sako menurut H. Suardi Mahyuddin SH ialah:

“Sako adalah warisan yang menurut sistem Materilinial yang bukan

berbentuk benda atau materi tetapi berupa gelar adat yang diwariskan kepada

kemenakan setelah mamak meninggal dunia”.60

Dari definisi diatas dapat difahami bahwa ciri utama sako itu ialah bukan

berbentuk benda berwujud, seperti tanah, rumah dan lain-lain, tapi sako itu

merupakan sesuatu yang abstrak merupakan simbul-simbul adat yang melekat pada

diri setiap orang Minangkabau yang diterimanya secara turun temurun menurut jalur

kekerabatan Materilinial, dengan ketentuan setiap suku mempunyai sako tersendiri

pula.

Menurut pemahaman penulis, beberapa istilah hukum kewarisan adat

Minangkabau seperti “sako”, harta pusaka tinggi  dan lain-lain tidak ada dasar

hukumnya dalam ajaran Islam, dan tidak dapat dijadikan dasar hukum karena

60 Ibid. Halaman 70.
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semata-mata buatan nenek moyang masyarakat Minangkabau tempo dulu yang

belum beragama Islam, sebagaimana Firman Allah swt dalam Al-Quran :











Artinya : “Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu
mengadakannya; Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun
untuknya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-
sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan
sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan
mereka”.61

Berdasarkan pemahaman bahwa sako itu merupakan benda yang abstrak

yang tidak berwujud di Minangkabau terdapat banyak identitas adat dan gelar yang

erat kaitannya dengan pusako, terutama pusako tinggi, yang menurut penulis

rinciannya sebagai berikut:

B.a.1.   S  u  k  u

Setiap orang Minangkabau mempunyai suku, bahkan suku itu merupakan

sako utama dari masyarakat Minangkabau yang berasas Materilinial itu,  tidak ada

keharusan menyebutkan nama suku diakhir nama seseorang, artinya sebagian orang

Minangkabau ada yang terang-terangan mencantumkan nama sukunya sebagai

identitas diri, dan umumnya mereka tidak mencantumkan nama suku dibelakang

namanya.

Suku seseorang diwarisi dari ibunya, karena berakibat langsung pada

kewarisan pusaka, seorang anak baik laki-laki maupun perempuan dalam sistem

mesyarakat Materilinial pasti sama sukunya dengan ibunya, umpamanya ibunya

suku caniago dan bapaknya suku tanjung maka anaknya suku caniago, bukan suku

61 Al-Quran, Surah Al-Najm, ayat 23.
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tanjung, sebab yang pindah secara otomatis kepada anak adalah suku ibu, bukan

suku bapak, akibat hukumnya seorang ibu mempunyai  lebih dari seorang suami

anaknya tetap sama sukunya dengan ibu.

Akibat dari ketentuan hukum adat diatas dari segi kewarisan adat adalah

sebagai berikut:

a. Bila meninggal seorang perempuan Minangkabau atau pewaris, dan dia

meninggalkan anak, maka ahli warisnya adalah anak-anaknya tersebut, baik

laki-laki atau perempuan, karena anak-anaknya itu satu sako dengannya dan

sama sukunya, sedangkan suaminya bukan menjadi ahli warisnya sebab tidak

satu suku dengannya, begitu seterusnya seperti bapak pewaris itu juga tidak

menjadi ahli warisnya, dalam kasus ini anak menjadi ahli waris dari ibunya, oleh

sebab itu jangan keliru memahami hukum kewarisan adat ini yang seolah-olah

difahami anak tidak mendapat waris tapi hannya kemenakan saja yang mendapat

waris, namun bila pewarisnya laki-laki barulah berlaku rumus anak tidak dapat

waris tapi hanya kemenakan yang mendapat waris adat itu, sebab satu sukunya

oleh sebab itu ia berhak mendapat sako dan pusako dari mamaknya.

b. Bila seorang perempuan tersebut kebetulan tidak meninggalkan anak maka ahli

warisnya adalah ibunya, bukan bapaknya sebab ibulah yang satu suku

dengannya sehingga ada hubungan sako dengan pewaris, dan bila ibunya sudah

meninggal pula maka ahli warisnya adalah saudara-saudaranya yang seibu

karena satu suku dengannya, bukan saudara-saudaranya yang sebapak karena

tidak satu sako dengannya.

c. Bila pewaris laki-laki ahli warisnya adalah kemenakannya, dalam arti terbatas

adalah anak-anak dari sandara-saudara perempuannya saja, dan dalam arti luas

anak-anak dari saudara-saudara perempuannya yang sudah agak jauh hubungan



81

kekerabatannya dengan pewaris, seperti saudara sepupunya dan lain-lain, karena

alur kemenakan inilah yang satu suku dengannya sehingga mendapat sako dari

pewaris, jadi bukan anak-anak pewaris sebab tidak satu suku dengan pewaris.

Dengan uraian diatas jelaslah begitu pentingnya suku yang berupa sako itu

dalam hukum kewarisan adat Minangkabau karena langsung berkaitan dengan

pusako tinggi.

Teori hukum yang penting dalam suku dan sako ini ialah bahwa suku itu

berpindah dari seseorang Minangkabau hanya dari perempuan kepada anak-anaknya

secara langsung dan berkelanjutan, sedangkan bagi kaum laki-laki Minangkabau

suku hanya untuk dirinya sediri dan tidak berpindah kepada anak-anaknya dan

keturunannya berikutnya, akibat hukumnya bila seorang laki-laki Minangkabau

menikah dengan seorang perempuan maka isterinya itu baik berasal dari

Minangkabau atau bukan orang Minangkabau, maka suku suami itu tidak berpindah

kepada isterinya dan anak-anaknya itu, oleh sebab itu isteri dan anak-anaknya tidak

mewarisi sako darinya, sehingga tidak berhak terhadap harta pusaka tinggi.

Hukum kewarisan adat Minangkabau sangat membedakan antara laki-laki

dan perempuan mengenai pewarisan suku yang berbentuk sako, untuk memperjelas

uraian diatas mari kita ambil sampel seorang laki-laki Minangkabau yang menikah

dengan perempuan luar Minangkabau umpamanya, setelah menikah dan kebetulan

mempunyai anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, tetap saja suku laki-laki

Minangkabau tidak menjadi sako buat isteri dan anak-anaknya serta keturunan

mereka seterusnya, sehingga isteri dan anak-anaknya tidak berhak mendapatkan

harta pusaka tinggi buat selama-lamanya. Implikasi hukumnya antara lain:

a. Isteri dan anak-anak dari laki-laki Minangkabau selamanya tidak bisa menjadi

orang Minangkabau bila isterinya itu tidak berasal dari orang Minangkabau,
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sebab suku suami atau bapak selamanya tidak bisa berpindah kepada isteri dan

anak-anaknya, fakta hukum inilah bagian pemahaman dari pepatah adat yang

berbunyi “anak dipangku kemenakan dibimbing”, dalam arti hak anak hanya

terbatas pada harta pencaharian bapak, yang kebetulan oarang Minangkabau,

yang tidak sampai pada harta pusaka tinggi yang umumnya berupa tanah, lain

halnya kemenakan yang memang kuat kakinya menapak dan berakar pada harta

pusaka tinggi baik berupa tanah adat maupun rumah gadang, fakta hukum inilah

yang menyebabkan sebagian orang mengatakan bahwa ketentuan hukum adat

Minangkabau itu diskriminatif, yang menghalangi pembauran suku

Minangkabau dari keturunan laki-laki.62

b. Hilang ranji kaum laki-laki dari silsilah keturunan Minangkabau yang

diasumsikan sekitar  setengah dari masyarakat Minangkabau, atau lima puluh

persen banyaknya, dengan asumsi sama banyak antara laki-laki dengan

perempuan, karena kaum laki-laki orang Minangkabau atau para suami yang

62 Fakta hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat materilinial.
Bagaimana tidak dikatakan diskriminatif bila seorang laki-laki Minangkabau umpamanya dengan
suku A hidup dirantau dan menikah dengan perempuan yang kebetulan bukan berasal dari
Minangkabau, serta punya anak-anak yang belum mandiri bahkan memerlukan biaya pendidikan yang
relatif banyak, dan kebetulan kehidupannya  dirantau tidak beruntung, dalam arti tidak punya
penghasilan yang mencukupi untuk kebutuhan keluarga, oleh sebab itu dia ingin pulang kekampung
halamannya di Minangkabau secara terpaksa untuk menghindari penderitaan dirantau orang, dengan
cara membawa isteri dan anak-anaknya tersebut untuk tinggal bersama dengan sandara-saudaranya di
rumah gadang di Minangkabau, ingin menggarap sawah harta pusaka tinggi peninggalan ibunya yang
kebetulan selama ini sudah digarap oleh saudara-saudaranya yang perempuan di kampung, maka
secara psykhologi hukum tetap saja isteri dan anak-anaknya dianggap bagaikan air dengan minyak di
Minangkabau, tidak sama kedudukan hukumnya, dan tidak mustahil suatu saat nanti bila laki-laki
Minangkabau tersebut meninggal dunia maka anak isterinya itu diusir atau dibuat tidak betah tinggal
dan memanfaatkan harta pusaka tinggi Minangkabau itu, apalagi kalau saudara-saudara pewaris itu
kebetulan serba kekurangan pula dikampung halamannya, walaupun secara kemanusiaan hal itu tidak
mungkin terjadi, karena hukum adat Minangkabau sekarang ini sudah berdasarkan Islam, maka tidak
perlu khawatir menikah dengan laki-laki Minangkabau, secara faktual penulis katakan banyak laki-
laki Minangkabau termasuk keluarga penulis yang menikah dirantau orang yang tidak pulang lagi
kekampung halamannya sampai akhir hayatnya, agaknya fakta inilah dewasa ini yang menyebabkan
banyak cendekiawan Minangkabau yang menganjurkan reformasi hukum adat Minangkabau agar
disesuaikan dengan kaidah adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi Kitabullah Al-Quran, antara lain
menyeimbangkan sistem matrilinial dengan hukum perkawinan dan nasab (keturunan) dari bapaknya,
sebagaimana pemikiran Syafroeddin Bahar yang sudah diuraikan diatas.
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disebut dengan istilah “urang sumando” tidak dicatat dalam ranji silsilah

keturunan adat Minangkabau.

Kedudukan anak laki-laki, anak perempuan dan urang sumando menurut

sistem Materilinial Minangkabau adalah sebagai berikut:

b.a.2.  Kedudukan anak laki-laki

Dalam masyarakat adat Materilinial Minangkabau posisi anak laki-laki

marginal, di rumah ibunya tidak punya kamar tersendiri dan tidak punya harta

pusaka tinggi, meskipun ia berwenaang mengurusi harta pusaka tinggi itu untuk

saudara-saudara perempuannya atau para kemenakannya, sebetulnya ia berhak juga

terhadap harta pusaka tinggi tersebut, kerana situasi ekonomilah yang memaksa ia

mengambil hasil harta pusaka tinggi, baik berupa sawah, ladang dan lain-lain, karena

secara muruah (harga diri) bagi kaum laki-laki Minangkabau tidak mengambil hasil

harta pusaka, dengan ocehan masyarakat “mambao buntia karumah bini”, buntia

adalah semacam tempat beras hasil minta-minta, yang berarti dianggap laki-laki

peminta-minta kepada saudara perempuan untuk belanja isteri dan anak-anaknya, hal

inilah barangkali salah satu penyebab laki-laki Minangkabau suka merantau dengan

pameo “Karatau madang dihulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu, di

rumah paguno balun”.

Buya Hamka menggambarkan keadaan laki-laki di rumah ibunya sendiri

adalah suatu penderitaan hebat yang dirasakannya, sehingga dia berpendapat waktu

itu bahwa hukum adat Minangkabau tidak mempunyai rasa keadilan. Bahkan ada

ninik mamak yang kuat mempertahankan sistem matriarchat itu merasakan juga

kemegahan di waktu mudanya dan kesengsaraan di hari tua. Di waktu muda menjadi

orang jemputan, dan setelah tua “tercampak kesurau buruak”, karena tidak punya

rumah untuk kediaman bersama anak isteri. Oleh sebab itu beliau pada tahun 1946



84

merenungkan bagaimana penderitaan anak laki-laki di Minangkabau yang

dituangkannya dalam suatu buku yang terkenal dengan nama “Adat Minangkabau

Menghadapi Revolusi”.63

Menurut Suardi Mahyuddin, sekarang keadaan ideal tradisional adat

Minangkabau itu terhadap anak laki-laki telah banyak mengalami perubahan akibat

pengaruh Islam, yang mengajarkan pentingnya kedudukan dan tanggung jawab anak

laki-laki, dan kebiasaan merantau Masyarakat Minangkabau ikut merubah

kedudukan anak laki-laki menjadi kuat, dengan cara mereka yang berhasil dapat

mengumpulkan modal untuk berusaha untuk kepentingan anak isterinya.

Perubahan terpenting dalam sistem kekerabatan Materilinial adalah,

kedudukan suami atau ayah semakin kuat dan sistem keluarga inti yang terdiri dari

suami isteri dan anak-anak menjadi kesatuan sosial dan ekonomi yang semakin

penting.64

b.a.3.  Kedudukan anak perempuan

Sebaliknya dalam sistem kekerabatan Materilinial Minangkabau kedudukan

anak perempuan sangat kuat, karena kaum perempuan yang disebut dengan istilah

bundo kanduang di Minangkabau dapat perlindungan hukum adat, antara lain dapat

63 Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung.
Halaman 74.
(Fakta hukum kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Hal.75
Maksud Buya Hamka dengan ungkapan beliau ......diwaktu muda menjadi orang jemputan, setelah tua
tercampak di surau buruak......., ialah kaum laki-laki Minangkabau dengan tidak terkecuali kaum adat
matrinial itu sendiri, sewaktu mudanya menjadi orang terhormat dalam tingkat kehidupan sosialnya
dengan cara dia yang dijemput atau dipinang oleh keluarga perempuan calon isterinya, dan setiap
orang yang menjemputnya dapat saja dia menerima atau tidak menerimanya untuk dijadikan isterinya,
namun setelah dia tua dan tidak produktif lagi bisa saja terjadi dia tidak punya rumah tempat tinggal
bersama anak isterinya, sehingga terpaksa tinggal di surau yang sederhana bangunannya, karena
setiap suku di Minangkabau mempunyai surau untuk pembinaan agama Islam anggota suku itu, atau
terpaksa tinggal di dangau atau gubuk reot yang terletak ditengah kebun yang jauh dari keramaian,
itulah konsekuensi sistem hukum adat matrilinial, karena tidak elok seorang laki-laki Minangkabau
membawa anak isterinya tinggal bersama, bersama-sama di rumah gadang dengan keluarga saudara-
saudaranya yang perempuan)
64 Fakta hukum kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Ibid. Halaman 75.
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perlindungan kewarisan harta pusaka tinggi yang bersifat Materilinial, rumah gadang

diperuntukkan buat anak perempuan, setelah menikah kaum perempuan tinggal di

rumah ibunya yang bersifat kekerabatan Materilinial, sehingga hubungan ibu dengan

anak-anaknya sangat kuat, dan sebab-sebab lain yang diatur oleh sistem kekerabatan

Materilinial.

b.a.4.  Kedudukan urang sumando

Pengertian urang sumando menurut khazanah hukum adat Minangkabau ialah

semua suami yang menikahi wanita Minangkabau, jadi kuncinya adalah hubungan

nikah atau perkawinan yang sah, yang berarti hubungannya dengan syara’, yang

merupakan wasilah terjadinya hubungan nasab dari anak keturunan suami isteri

tersebut kemudian hari.

Urang sumando atau para suami wanita Minangkabau menurut kekerabatan

Materilinial tinggal di rumah para isteri, yakni ditanah pusako tinggi yang dahulunya

merupakan rumah gadang yang terdiri dari banyak kamar untuk kehidupan beberapa

keluarga dari suatu suku, yang sering digambarkan dengan ungkapan, “rumah

gadang sambilan ruang, nan salanja kudo balari”, gambaran besar rumah sekitar

sembilan ruang yang panjangnya sekitar sekejab kuda berlari, rumah gadang inilah

merupakan lambang kemegahan suatu kaum, yang merupakan wujud sistem

kehidupan berpola kaum dari suatu suku, artinya bukan sistem keluarga yang berpola

keluarga inti, yang terdiri dari suami isteri dan anak-anak dengan suami sebagai

kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, dengan azaz hak dan

kedudukan antara suami isteri adalah seimbang, sebagai salah satu ciri masyarakat

modren.65

65 Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ayat (1). Hak dan kedudukan isteri
adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan
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Hubungan antara keluarga Materilinial isteri yang disebut mamak dengan

para suami yang disebut urang sumando sangat unik, karena yang menjadi kepala

rumah adat itu adalah mamak yang disebut dengan “tungganai rumah gadang”

(pimpinan), sedangkan para suami mempunyai kedudukan terhormat tersendiri pula,

dengan kedudukan sebagai orang jemputan, artinya dijemput oleh mamak secara

adat.

Kedudukan mamak sebagai kepala kaum diungkapkan secara adat sebagai berikut:

“Rumah nan ba mamak ba tungganai, sebagai penghulu kapalo kaum, kusuik

nan ka manyalasaikan, karuah nan ka mampajaniah, mamacik bungka nan piawai,

mamaliharo harato pusako, mambimbiang anak kamanakan, parik paga dalam

nagari, mamaliharo adat jo limbago”. (Rumah punya mamak dan pimpinan, sebagai

penghulu kepala kaum, untuk menyelesaikan permasalahan, menjernihkan air yang

keruh, memegang jala ikan yang piawai, memelihara harta pusaka, membimbing

anak kemenakan, menjaga keamanan dalam negri, dan memelihara adat dan

lembaga).

Sedangkan kedudukan suami sebagai urang sumando sebagai berikut:

“Urang sumando tamu terhormat di rumah tangga, nan ditatiang bak minyak

panuah, datangnyo dek bajapuik, painyo dek baanta, basuluah matoari bagalanggang

mato rang banyak, pamangku anak anaknyo salamat, pamaliharo harato bando,

bukan malicin malandehkan, namun manukuak jo manambah, panungkek niniak

mamak didalam kampuang, nan capek kaki ringan tangan, jadi sipangka di rumah

tanggo, jadi sialek di rumah gadang, manjadi tamu di rumah nan bamamak.”66

hidup bersama dalam masyarakat. Ayat (3). Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah
tangga.

66 Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian. Halaman 96.
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Dimasa dahulu kedudukan urang sumando dalam keluarga isterinya sangat

lemah sekali, yang hanya dianggap sebagai “tamu di rumah gadang” oleh mamak

dan keluarga adat pihak isteri, sehingga diibaratkan bagaikan “abu diatas tunggul”,

yang berarti kedudukannya sangat lemah sekali, ditiup angin sedikit saja abu itu akan

terbang dari tunggul kayu itu, begitulah ibaratnya kedudukan para suami yang

disebut urang sumando itu yang tidak punya wewenang dan kekuasaan sama sekali

dibangdingkan dengan mamak rumah sebagai kepala waris terhadap harta pusaka

tinggi, dan kepada para suami itu diberikan gelar-gelar yang negatif oleh mamak

rumah, seperi urang sumando kacang miang, yang kerjanya suka menghasut dan

memftnah dilingkungan keluarga isterinya, urang sumando langau hijau yang

kerjanya suka hinggap ditempat-tempat kotor saja, dan berzina dimana-mana, dan

banyak lagi gelar lainnya.

Sekarang sudah berubah, karena kemajuan zaman dan kemajuan pendidikan

disegala bidang, urang sumando sudah berfungsi sebagai kepala keluarga dengan

segala hak dan kewajibannya, sudah biasa kita temui terutama diperkotaan

kedudukan ayah atau urang sumando sudah dominan dan bertanggung jawab

terhadap ekonomi dan kemajuan pendidikan anak-anaknya, sehingga menggeser

kedudukan mamak yang selama ini sebagai pimpinan dalam kaumnya.

Bahkan sistem kehidupan keluarga inti sudah menjalar-kekampung-kampung

yang mengakibatkan peran mamak dalam keluarga sudah semakin tidak jelas dan

Para suami tamu terhormat dikeluarga matrilinial isteri, dijaga bagaikan mengangkat tempat minyak
yang penuh agar tidak tumpah, datangnya kerena dijemput secara adat oleh mamak, perginya dengan
diantar, terang benderang bagaikan matahari, disaksikan mata orang banyak, bertanggung jawab
terhadap anak agar anak itu selamat, pemelihara harta bersama, bukan menghabiskan harta yang ada,
namum mengembangkan dan menambah harta yang ada, membantu ninik mamak dikampung
isterinya, giat berusaha mencari rezki, jadi pemilik di rumah tangganya, jadi tamu di rumah gadang.



88

kabur. Pada tahun delapan puluhan  Mochtar Naim menilai bahwa memang telah

terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat Minangkabau.67

Padahal dari segi hukum positif kedudukan suami yang disebut urang

sumando dalam aturan adat Minangkabau itu sangat kuat kedudukan hukumnya,

yaitu sebagai “kepala keluarga”, dan isteri sebagai “ibu rumah tangga”, yang

keduanya mempunyai kedudukan hukum yang seimbang berdasarkan Undang-

undang perkawinan di Indonesia.68

Undang-undang dalam suatu negara adalah hukum formil konstitusional,

yang disebut juga dengan hukum positif yang berlaku dan mengikat semua warga

negara untuk mematuhinya, oleh sebab itu tidak tepat lagi ketentuan adat

Minangkabau yang mendudukkan suami hanya sebagai “tamu” keluarga isteri yang

disebut mamak tungganai rumah itu, yang perannya dalam keluarga materilinial

pihak isteri hanya bagaikan abu diatas tunggul saja, yang berarti mengecilkan peran

suami yang dianggap sepele saja, padahal secara hukum peranan suami untuk

melindungi isteri dan anak-anaknya sangat kuat secara hukum, oleh sebab itu banyak

ketentuan-ketentuan hukum adat Minangkabau itu yang perlu pembaharuan.

B.a.5. Mamak kepala waris

Mamak merupakan gelar sako, yang diwariskan secara turun menurun secara

sistem kekerabatan Materilinial, pengertian mamak ialah saudara laki-laki ibu, dan

mamak punya hirarki tersendiri pula, yaitu:

67 Dinamika Sistem Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung. Halaman
76-77.

68 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 31 ayat (1) berbunyi :
“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan
rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Dan pasal 31 ayat (3) berbunyi :
“Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”.
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Mamak kandung, yaitu saudara laki-laki ibu yang seibu dengan ibu kita,

walaupun bapaknya mungkin tidak sama, karena nenek dimasa lalu mungkin

menikah lebih dari satu kali, saudara laki-laki yang sebapak dengan ibu juga disebut

mamak, namun tidak punya peran dalam hukum adat materilinial Minangkabau,

sebab hanya mempunyai hubungan keturunan (nasab) menurut hukum syara’

dengan ibu, yang mungkin saja sukunya berbeda dengan suku ibu.

Mamak rumah, yaitu mamak yang menjadi tungganai di rumah gadang

tertentu umpamanya, yang membawahi beberapa mamak kandung, yang biasanya

mamak tertua umurnya diantara mamak-mamak yang ada.

Mamak kepala kaum yang berfungsi menjadi mamak kepala waris, yang

biasanya menjadi datuk kepala adat dalam kaumnya, yang diangkat dengan upacara

adat dengan cara memotong kerbau di Balai Adat Nagari, datuk inilah yang besar

perannya dalam kaum untuk mengatur kaumnya, seperti mengurus persoalan yang

berkaitan dengan perkawinan kemenakannya, pengatur tanah harta pusaka tinggi,

mengatur tanah perumahan bagi kaumnya yang akan membangun rumah baru dan

lain-lain.

Kaitannya dengan hukum kewarisan adat maka mamak kepala kaum inilah

yang memangku jabatan datuk dalam kaumnya yang sekaligus menjabat sebagai

kepala waris harta pusaka tinggi.

Mamak suku, yaitu mamak yang memangku jabatan datuk yang mengepalai

suatu suku dalan suatu nagari, yang berperan besar mewakili suku dalam upacara

adat semua suku yang ada dalam suatu nagari, sebab jumlah suku dalam suatu nagari

tidak persis sama, sebab ada jumlah suku dalam satu nagari itu empat, atau lima, atau

tujuh dan sebagainya, hal itu sangat tergantung pada kondisi nagari itu, itulah yang

disebut dengan istilah “adat salingka nagari, buek salingka kampuang”.
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B.a.6.  Kemenakan

Kemenakan ialah semua anak dari saudara perempuan, baik laki-laki maupun

perempuan, dan diukur juga jauh dekat hubungan kekerabatannya dengan mamak,

artinya ada yang disebut dengan kemenakan kandung, karena ibunya dengan

mamaknya memang siibu sebapak, atau seibu saja, ada pula kemenakan yang sudah

tidak kandung lagi, tapi sudak agak jauh hubungan kekerabatannya dengan

mamaknya, sebagian kaum adat menyebut dan mengukurnya dengan istilah

“sajangka dan saheto” (sejengkal dan sehasta), dan ada pula yang menyebut dengan

istilah “sedagu, sedada, selutut dan seterusnya”, namun intinya sama yaitu ukuran

jauh dekatnya hubungan silsilah kekerabatan kekeluargaan antara mamak dengan

kemenakan.

Selain terjadi hubungan mamak dengan kemenakan melalui hubungan darah

sebagaimana uraian diatas, ada juga kemenakan itu yang diangkat oleh mamak

menjadi kemenakannya karena suatu hal, mungkin karena hubungan kerja, dan lain-

lain, namun kemenakan yang diangkat berdasarkan tata cara adat tersebut tidak

termasuk ahli waris menurut hukum kewarisan adat Minangkabau.69

Hubungan hirarki antara mamak dengan kemenakan menurut sistem

kekerabatan Materilinial pada perinsipnya “kamanakan saparintah mamak, mamak

saparintah bana” (kemenakan mengikuti perintah mamaknya sepanjang perintah itu

memang benar), sebagaimana ungkapan adat dibawah ini:

Kamanakan barajo ka mamak

Mamak barajo ka pangulu

Pangulu barajo ka mufakat

Mufakat barajo ka nan bana

Nan bana manuruik alua jo nan patuik

69 Ibid. Halaman 68.
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Kamanakan saparintah mamak70

Demikianlah uraian mengenai sako yang erat kaitannya dengan hukum

kewarisan adat Minangkabau, walaunpun sebetulnya masih bisa dikembangkan lagi

sedemikian rupa berdasarkan referensi hukum adat.

B.b.  Pusako

Pusako menurut adat Minangkabau berarti pusaka, yang pemahamannya

ialah benda berwujud, seperti tanah, rumah gadang dan lain-lain, jadi berbeda

dengan sako yang merupakan benda tidak berwujud (immaterial) sebagaimana

uraian terdahulu, namun keduanya berkaitan erat menurut hukum adat Minangkabau,

yakni sako merupakan jembatan untuk seseorang mendapatkan pusako, artinya tiada

pusako dengan tanpa sako, oleh sebab itu lazim disebut dalam ungkapan adat “sako

jo pusako” (sako dan pusaka).

Harta pusaka menurut adat Minangkabau terbagi dua, yaitu harta pusaka

tinggi dan harta pusaka rendah, pengertian harata pusaka tinggi ialah harta pusaka

yang diterima sebagai harta warisan secara turun temurun dari nenek moyang

terdahulu, yang pewarisannya dari niniak turun kamamak, dari mamak turun

kakamanakan secara hirarki materilinial menurut adat Minangkabau, sedangkan

pengertian harta pusaka rendah ialah harta yang berasal dari pencaharian seseorang,

seperti harta pencaharian suami isteri yang didapat selama perkawinan yang disebut

dengan “harta bersama”, atau disebut juga harta syarikah antara suami isteri itu, yang

setelah suami atau isteri itu meninggal dunia tentulah menjadi milik ahli warisnya

menurut hukum Islam yang disebut dengan istilah pusaka rendah, yang sudah

sepenuhnya tunduk pada hukum faraidh Islam, artinya yang sudah tidak tunduk lagi

70Ibid. Halaman 67.
Kemenakan mengikuti mamak, mamak mengikuti penghulu, penghulu mengikuti musyawarah
mufakat, musyawarah mufakat berdasarkan kebenaran, kebenaran menurut ukuran alur hukum dan
kepatutan, kemenakan dibawah perintah mamak.
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pada hukum adat Minangkabau, walaupun faktanya banyak harta pusaka rendah itu

yang lambat laun berubah fungsinya menjadi harta pusaka tinggi, konkritnya ramah

yang dibiayai dan didirikan oleh suami isteri ditanah pusaka tinggi, biasanya rumah

itu ikut menjadi harta pusaka tinggi setelah suami isteri itu meninggal dunia

dikemudian hari.71

Dalam literatur hukum adat Minangkabau banyak kita temukan mengenai

harta pusaka rendah ini disebut dengan istilah harta pencaharian, sebetulnya kedua

istilah itu sama pengertiannya, yaitu harta pencaharian suami isteri atau ibu bapak

semasa hidup pewaris itu disebut dengan istilah harta pencaharian, harta bersama

suami isteri, harta gono gini dan lain-lain, setelah suami isteri itu meninggal dunia

disebut harta peninggalannya dengan pusaka rendah, untuk membedakan dengan

harta pusaka tinggi, di Minangkabau masih berlaku dualisme hukum kewarisan,

yaitu hukum kewarisan adat yang berlaku terhadap harta pusaka tinggi, yang

sengketa kewarisannya bermuara ke Pengadilan Negeri, dan hukum kewarisan Islam

yang berlaku terhadap harta pusaka rendah, yang sengketa kewarisannya bermuara

ke Pengadilan Agama.

Ekses kepastian hukum kewarisan adat harta pusaka tinggi

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan dalam pembahasan terdahulu

bahwa faktanya tanah Pengadilan Agama Koto Baru Sumatera Barat yang sudah

dibeli untuk membangun kantor Pengadilan Agama tersebut yang representatip, yang

71Amir MS. “Harta pusaka terdiri dari dua macam pula yaitu Harta Pusaka Tinggi dan Harta
Pusaka Rendah atau disebut pula sebagai Harta Pencaharian”. (Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan
Pencaharian, halaman 19).
H. Suwardi Mahyuddin SH. “a. Harta pusaka rendah maksudnya adalah segala harta yang berasal dari
hasil pencaharian ayah dan ibu selama dalam masa perkawinan dan segala harta yang diperoleh dari
segala pemberian baik dari ibu dan bapak sebelum perkawinan”. b. Harta pusaka tinggi maksudnya
adalah segala harta pusaka yang diterima turun temurun yang bukan berasal dari harta pencaharian
ayah dan ibu,. Harta pusaka tinggi sebagaimana yang dikatakan pusaka dari mamak diwarisi oleh
kemenakan. Harta pusaka tinggi ini tidak bisa dijual akan tetapi dalam keadaan memaksa boleh
digadai seperti telah diuraikan diatas”. (Dinamika Sistem Hukum adat Minangkabau dalam
Yirisprodensi Mahkamah Agung. Halaman 70.).
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semula berasal dari harta pusaka tinggi dapat digugat lagi oleh sekelompok kaum

adat lain yang merasa juga sebagai pemilik tanah adat tersebut, sehingga tidak jadi

dibangun kantor Pengadilan Agama itu, karena tidak ada kepastian hukum,

maksudnya tidak mustahil banyak kelompok hukum adat lain lagi yang merasa

berhak atas tanah pusaka tinggi itu dan sewaktu-waktu datang lagi gugatan lain,

hingga sampai pada derajat tasalsul (berkepanjangan, bagaikan menghasta kain

sarung), walaupun sengketa seperti itu bisa saja terjadi diluar perkara hukum adat,

seperti surat tanah yang tumpang tindih yang dijual berkali-kali, namun

kemungkinannya relatif lebih kecil dari ukuran kepastian hukum dari hukum adat

yang pada dasarnya pembuktiannya tidak tertulis dan banyak menggunakan

kesaksian yang saling bertentangan sesama kaum adat itu sendiri, dan mungkin ada

lagi ekses-ekses lainnya bagi masyarakat adat itu sendiri, umpamanya tanah itu tidak

pernah bertambah luasnya secara alami namun manusia tetap berkembang pesat

dengan pertambahan penduduk yang signifikan, maka tidak mustahil sekarang ini

ada masyarakat Minangkabau yang tidak kebagian tanah adat lagi secara patut untuk

membengun rumah dan lain-lain, sedangkan untuk membeli tanah adat itu sangat

sulit dan melalui proses adat yang panjang, semua itu bisa terungkap dalam

penelitian langsung kepada masyarakat, atau ekses lainnya yang sulit diungkap

secara detail dalam tulisan ini.

Akhirnya dengan dilandasi dengan niat yang baik dan sudah teruji dalam

peroses penulisan disertasi ini secara ilmiyah, tidak mustahil dengan izin Allah swt

disertasi ini dapat membuka cakrawala baru bagi masyarakat Minangkabau untuk

mengakhiri dualisme hukum kewarisan di Minangkabau dengan cara sepenuhnya

tunduk pada hukum kewarisan Islam.
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B.b.1. Harta Pusaka Tinggi dalam Hukum Adat Minangkabau

Harta pusaka tinggi di Minangkabau identik dengan tanah adat walaupun

terdapat juga yang bukan tanah adat, seperti rumah gadang yang didiami secara

bersama-sama oleh suatu suku tertentu, sekarang jarang masyarakat Minangkabau

membangun rumah gadang sembilan ruang, karena dalam kenyataannya bangunan

rumah gadang itu tidak harus sembilan ruang, adapun sebab-sebab jarang masyarakat

Minangkabau membangun rumah gadang mungkin karena alasan ekonomis

disebabkan biaya yang relatif tinggi, atau sebab lainnya yang mengindikasikan

terjadi pola pikir yang berubah dari masyarakat Minangkabau yang ingin hidup

dalam keluarga inti yang terdiri dari ibu bapak dan anak-anak, karena dalam

kehidupan kaum dalam rumah gadang itu tidak dipungkiri terjadi kesenjangan

ekonomi dan sosial diantara keluarga yang tinggal di rumah gadang, atau sebab

lainnya yang bersumber pada psikhologis, ekonomis dan sosial.

Harta pusaka tinggi menurut masyarakat Minangkabau merupakan identitas

atau muruah dalam suku atau kaum, karena ciri-ciri suatu suku atau kaum dalam

kekerabatan Materilinial adalah adanya:

1. Rumah Gadang (Rumah Gadang tempat berhimpunnya kaum atau saudara

sesuku).

2. Sasok Jarami (Sawah atau ladang tempat menghidupi keluarga atau kaum).

3. Pandam pakuburan (tanah pekuburan kaum atau suku).

4. Lantak sapadan (batas-batas kebun dan hutan ulayat untuk pengembangan

usaha.72

Tanah harta pusaka tinggi itu dalam hukum adat Minangkabau disebut

dengan istilah tanah ulayat atau hak ulayat, yang menurut konsepsi hukum adat

72 Raisibnusina.blogspot.com/201.
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Minangkabau adalah hak yang dimiliki oleh suatu suku atau kaum masyarakat adat

tertentu.

Pada dasarnya yang menjadi hak ulayat bukanlah hanya terbatas pada tanah

saja, tapi juga meliputi air atau perairan seperti sungai, kali, danau dan pantai beserta

perairannya, serta tumbuhan dan binatang yang hidup pada tanah atau hak ulayat

tersebut.

Ciri-ciri pokok hak ulayat ialah:

1. Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak

dengan bebas mempergunakan tanah ulayat diwilayah kekuasaannya.

2. Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa

persekutuan tersebut.

3. Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah itu. Orang

asing tidak boleh kecuali ada izin dari kepala persekutuan.

4. Persekutuan bertanggungjawab atas segala yang terjadi dalam wilayah itu,

terutama tindakan yang melawan hukum.

5. Hak ulayat ini tidak bisa dipindah tangankan.73

Di Minangkabau hak ulayat termasuk harta pusaka tinggi, artinya salah satu

hak ulayat ialah hak atas tanah ulayat, dan hak tanah ulayat ini bukan kepunyaan

pribadi, akan tetapi kepunyaan pesukuan atau nagari yang hanya boleh diusahakan

untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan balai adat, membangun masjid

dan lain-lain.

Hak ulayat ini diakui dengan tegas dalam pasal (3) Undang-undang Nomor 5

Tahun 1960, yaitu Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi:

73 Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung.
Hlm. 71.
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“Dengan mengingat ketentuan pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan
hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang
kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan
kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa
serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-
peraturan hukum lain yang lebih tinggi”

Hal ini berarti bahwa hak ulayat itu harus selaras dan sejalan dengan Undang-

undang atau peraturan hukum lainnya, atau dengan perkataan lain tidak boleh

bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, sehingga masyarakat hukum adat

umpamanya tidak boleh menghalangi usaha pemerintah untuk kepentingan nasional,

seperti pemberian hak guna usaha yang memang diperlukan untuk kemajuan bangsa

yang lebih luas cakupannya, pemerintah umpamanya ingin melaksanakan

pembukaan hutan secara besar-besaran hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat

tidak boleh menghalanginya, sebab hal itu sudah bertentangan dengan kepentingan

umum, karena suatu masyarakat hukum adat harus tunduk pada hukum nasional dan

negara.

Pemberian hak guna usaha oleh pemerintah kepada pengusaha umpamanya

dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat hukum adat terhadap hak ulayat

mereka, sebab setelah pemberian hak ulayat itu selama 30 (tiga puluh ) tahun

lamanya tanah itu berobah fungsi menjadi milik pemerintah, sedangkan perpindahan

hak ulayat secara otomatis kepada pemerintah tentulah dirasakan merugikan

masyarakat hukum adat Minangkabau, karena tanah ulayat itu menurut hukum adat

dijual saja tidak boleh apalagi akan diserahkan begitu saja pada pemerintah yang

berarti menjadi milik negara, tentu dalam jangka panjang masyarakat Minangkabau

akan kehilangan seluruh hak ulayatnya.

Berdasarkan kekhawatiran itulah Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam

Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat tahun 2006 di Batusangkar, mohom agar
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Presiden Republik Indonesia waktu itu Susilo Bambang Yudoyono, sewaktu beliau

menerima anugerah gelar kehormatan adat Minangkabau, berusaha agar ketentuan-

ketentuan Undang-undang pokok agraria yang bertentangan dengan hukum adat

Minangkabau perlu direvisi.74

Perinsip harta pusaka tinggi menurut adat Minangkabau tidak boleh dijual

atau digadai atau dipindah tangankan kepada orang lain seperti harta puska rendah,

itulah yang dikatakan dalam istilah hukum adat “dijua indak dimakan bali, digadai

indak dimakan sando”, (dijual tidak boleh dibeli, digadai tidak boleh diambil”.75

Kebolehan menjual atau menggadaikan harta pusaka tinggi itu membuktikan

secara hukum bahwa harta pusaka tinggi itu bukanlah harta wakaf yang sama sekali

tidak boleh dijual atau digadai atau dipindah tangankan kepada pihak lain, cuma

sebagian orang berpendapat bahwa penggunaan harta pusaka tinggi itu secara

filosofis hukum mirip dengan harta wakaf, yakni untuk kebersamaan suatu kaum itu,

apalagi sekarang sudah banyak harta pusaka tinggi itu diperjual belikan oleh kaum

yang memilikinya kepada pihak lain dengan kesepakatan mereka, bukan hanya

terbatas pada tiga alasan hukum adat diatas saja, malah untuk membangun kantor

pemerintah, perumahan dan lain-lain, sebagaimana faktanya banyak berdiri

perumahan-perumahan yang dimiliki secara pribadi oleh masyarakat luas melalui

74 Dinamika Sistem Hukum Adat minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung.
Halaman 71-73.

75 Datuk Sangguno Dirajo. “Curaian Adat Alam Minangkabau”. Hlm. 219.
“Harta pusaka yang boleh dijual atau digadaikan”. Adapun harta pusaka yang boleh dijual atau
digadaaikan, ialah karena sebab yang empat perkara, tersebut dibawah ini : Pertama, apabila mayat
tidak bisa dikuburkan sebab ketiadaan belanja. Kedua, karena gadis gedang tidak dapat bersuami
sebab ketiadaan belanja. Ketiga, karena mendirikan rumah tangga. Keempat, karena perlu akan
mendirikan penghulu dalam kaum.

Penulis katakan “pada perinsipnya”, berarti tidak boleh sama sekali, dengan pemahaman bila
ada alasam hukum tertentu menurut adat maka harta pusaka tinggi itu boleh saja digadai atau dijual,
ada tiga alasan tertentu yang membolehkan untuk menggadai atau  menjual harta pusaka tinggi itu,
pertama untuk membuat atau memperbaiki rumah gadang, kedua untuk menikahkan wanita (bukan
laki-laki), ketiga untuk pengurusan dan penyelesaian jenazah, ketiga alasan itulah yang disebut dalam
hukum adat dengan ungkapan “rumah gadang katirihan, gadih gadang alun balaki, mayik tabujua ateh
rumah”.
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perusahaan yang bergerak dibidang perumahan sebagaimana yang banyak kita temui

dikota-kota besar seperti Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Batusangkar, Kota

Padangpanjang, Kota Payakumbuh dan lain-lain, yang semula berasal dari tanah

harta pusaka tinggi.

Umumnya masyarakat adat Minangkabau mengalihkan harta pusaka tinggi

dengan cara menggadaikan harta pusaka tinggi itu kepada pihak lain dengan gadai

yang lazim disebut dengan istilah “pagang gadai”, artinya bahwa pihak pemilik harta

pusaka itu menggadaikan harta pusaka itu kepada pihak penerima gadai dengan cara

penerima gadai menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang mau menerima

gadai dengan ketentuan penerima gadai mengolah dan mengambil hasil barang

gadaian itu sampai penggadai atau anak cucunya kemudian hari dapat menebus harta

pusaka tinggi itu dari pihak penerima gadai atau anak cucunya dikemudian hari,

dengan cara mengembalikan uang gadai itu kepada pihak penerima gadai sesuai

dengan jumlah uang gadai terdahulu, barulah harta pusaka tinggi itu seperti sawah

umpamanya dikuasai kembali dengan segala hasilnya oleh pihak penggadai.

Pagang gadai itu dilakukan dengan cara tertulis antara pihak penggadai

dengan pihak yang menerima gadai, dengan sekurang-kurangnya disaksikan oleh dua

orang saksi yang ikut bertanda tangan dalam surat pagang gadai, yang dalam surat

pagang gadai itu dituliskan secara jelas dan rinci identitas para pihak penggadai dan

penerima gadai, lokasi dan batas-batas tanah harta pusaka tinggi yang digadaikan,

jumlah uang gadainya yang biasanya dihitung dengan mas, umpamanya lima atau

sepuluh rupiah mas Amerika asli, yang harga satu rupiah mas itu ditaksir sekitar

sepuluh juta rupiah, ketentuan bahwa harta pusaka tinggi itu selanjutnya diolah oleh

pihak penerima gadai sampai harta itu ditebus kembali oleh penggadai atau anak
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cucunya, dan ketentuan lain yang dianggap penting oleh para pihak penggadai dan

penerima gadai dicantumkan dalam surat pagang gadai tersebut.

Pelaksanaan pagang gadai ini secara hukum berakibat secara langsung pada

terjadi percampuran harta pusaka tinggi dengan harta pencaharian yang kemudian

disebut dengan harta pusaka rendah, karena penebusan harta pusaka tinggi tidak

mutlak hanya dilakukan oleh pihak penggadai itu sendiri, namun banyak juga yang

dilakukan tebusannya oleh anak cucunya dikemudian hari setelah pihak penggadai

meninggal dunia, dengan uang harta pencaharian mereka sediri, karena tidak

mustahil penebusan harta pusaka tinggi yang tergadai itu terjadi beberapa tahun

bahkan puluhan tahun kemudian, fakta hukum seperti inilah menurut pendapat

penulis salah satu penyebab terjadi hasil musyawarah Bukit Marapalam yang antara

lain menyebutkan bahwa harta pusaka rendah sepenuhnya tunduk pada hukum

kewarisan Islam, berdasarkan ketentuan adat basandi syara’, syara’ basandi

Kitabullah Al-Quran, artinya tidak sama hukumnya dengan harta pusaka tinggi yang

hukum kewarisannya sepenuhnya tunduk pada hukum kewarisan adat, yang berarti

semula tidak dikenal istilah harta pencaharian yang merupakan cikal bakal terjadi

harta pusaka rendah setelah pemilik harta pencaharian itu meninggal dunia.76

Pelaksanaan pagang gadai harta pusaka tinggi itu dapat berakibat hilang harta

pusaka tinggi itu dari pihak penggadai bila sudah lama tidak ditebus oleh pihak

penggadai atau anak cucunya kepada pihak penerima gadai  atau anak cucunya,

karena lama waktu penebusan gadai dapat berimplikasi hilang atau tidak diketahui

lagi sejarah harta pusaka tinggi itu semula, sehingga harta pusaka tinggi itu dianggap

76 Umumnya harta pusaka rendah itu dihasilkan dari harta bersama suami isteri selama dalam
perkawinan mereka, dengan tujuan utamanya kebahagiaan suami isteri itu semasa hidup mereka,
bahkan untuk anak cucu mereka dikemudian hari, sehingga suami isteri itu berusaha menebus harta
pusaka tinggi yang digadai oleh orang tua mereka terdahulu untuk berbagai kepentingan, yang
lazimnya untuk biaya pernikahan anak wanitanya yang memerlukan biaya yang agak besar.
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oleh pihak penerima gadai harta pusaka tingginya karena faktanya pihak penerima

gadai itulah yang menguasai secara fisik harta pusaka yang digadaikan.

B.b.2. Pola Kewarisan Harta Pusaka Tinggi

Kewarisan harta pusaka tinggi mempunyai pola tersendiri menurut ketentuan

hukum

adat Minangkabau yakni sepenuhnya tunduk pada ketentuan hukum adat

materilinial, dengan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

B.b.2.1. Dari Niniak Turun Ke Mamak Dan Dari Mamak Turun Ke

Kemenakan

Dasar hukumnya berupa pepatah adat yang berbunyi:

Biriak-biriak tabang ka samak

Dari samak turun ka halaman

Dari niniak turun ka mamak

Dari mamak turun ka kamanakan77

Pepatah adat diatas secara umum sudah diketahui oleh masyarakat

Minangkabau sampai pada masyarakat awam biasa, artinya sudah menjadi pegangan

hukum yang kuat dari hukum kewarisan adat Minangkabau secara utuh dengan

berbagai alasan dan ulasan, sehingga seolah-olah merupakan harga yang tidak dapat

ditawar-tawar lagi, karena merobah pola kewarisan diatas berarti akan merusak adat

dan dikhawatirkan akan hilang ciri khas orang Minangkabau secara keseluruhan,

padahal secara ilmiah dan teori hukum tidaklah demikian, mengingat fakta

perkembangan kemajuan peradaban manusia itu sendiri yang harus dipadukan

dengan kebutuhan hukum mereka secara faktual yang seharusnya disesuaikan dan

diserasikan bukan dipertentangkan, dengan pola falsafah hukum yang intinya bahwa

hukum itu selalu tertinggal dari kebutuhan kemajuan peradaban manusia, oleh sebab

77 Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian. Halaman 19.
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itu faktanya kita alami suatu peraturan perUndang-undangan itu selalu berubah

mengikuti kebutuhan hidup masyarakat hukumnya, tidak terkecuali menurut hemat

penulis ketentuan hukum adat sepanjang menguntungkan pada masyarakat adat itu

sediri.

Pepatah adat diatas berbentuk bait pantun, terdiri dari empat baris yang

menurut ilmu manthiq (ilmu logika), terdiri dari dua unsur yaitu, dua bait pantun

pertama merupakan pendahuluan (muqaddimah), dan dua bait pantun terakhir

merupakan isi pantun (natijah).78

Patut dikaji nenek moyang orang Minangkabau yang membuat pepatah dan

hukum tersebut, dari segi nama dan identitas dirinya, dan dari segi agamanya sebab

adat Minangkabau itu menurut sejarahnya sudah berlaku ribuan tahun sebelum Islam

masuk ke Minangkabau, begitu juga dari segi perkembangan peradaban kehidupan

masyarakat Minangkabau sampai dewasa ini, dengan adatnya yang sudah

bersendikan syara’, dan syara’ bersendikan Kitabullah Al-Quran.

Mamak berarti saudara laki-laki ibu, dan dari sinilah terjadi sistem hukum

adat materilinial masyarakat Minangkabau secara keseluruhan, artinya garis

keturunan ibu dalam pola hukum kewarisan adat.

Pola kewarisan hukum adat Minangkabau itu terdiri dari tiga unsur saja,

yaitu:

78 Biriak-biriak adalah nama sejenis burung kecil yang terbang disemak belukar yang nyaring
suaranya, namun secara falsafat dipilih dalam pantun ini mungkin karena bunyinya yang enak
didengar dan suka berkicau dalam semak di lingkungan rumah dan pekarangan masyarakat sehingga
cepat ditangkap dan dihafal masyarakat luas.
Niniak secara luas berarti identik dengan nenek moyang yang terdahulu, yang dari merekalah harta
pusaka tinggi itu didapat, dengan cara marambah manaruko dengan tambilang besi, artinya cara
mendapatkan tanah harta pusaka tinggi itu tempo dulu oleh nenek moyang kita dengan cara susah
payah hanya mengandalkan kekuatan fisik belaka dengan perkakas seadanya yang hanya berupa alat
sederhana yang terbuat dari besi untuk membabat hutan rimba yang belum ada penghuninya pada
waktu itu.
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a. Level niniak, inilah level utama, dengan pengertian niniak (nenek moyang) dari

garis keturunan ibu, sepanjang masih ada level niniak level dibawahnya yaitu

level mamak tidak berhak mendapat warisan, atau dalam hukum kewarisan

Islam niniak menghijab (penghalang) terhadap mamak mendapatkan waris.

b. Level Mamak, artinya saudara ibu sesuai dengan garis hukum Materilinial,

mamak menduduki level kedua setelah niniak yang telah diuraikan di atas, maka

kemenakan belum mendapatkan warisan  selama masih ada level mamak yang

kedudukannya lebih tinggi dari level kemenakan itu.

c. Level Kemenakan, artinya anak-anak dari saudara perempuan sesuai dengan

garis hukum Materilinial, jadi kemenakan baru bisa mendapat warisan setelah

tidak ada level niniak dan level mamak menurut ketentuan adat Minangkabau.

Dalam hukum kewarisan terdapat juga hijab mahjub (penghalang, yang

dihalangi) mendapat kewarisan menurut ketentuan hukum adat Minangkabau, yang

sifatnya simpel yaitu niniak menghalangi mamak, dan mamak menghalangi

kemenakan untuk mendapatkan kewarisan.

Adapun sejarah mengenai kewarisan harta pusaka tinggi diwariskan kepada

kemenakan, artinya tidak kepada anak menurut Tambo Minangkabau, di bawah judul

“Asal Usul Harta Pusaka Diwariskan Kepada Kemenakan” diceritakan dua versi

sebagai berikut:

Versi Pertama

Datuk Katumangungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang bermufakat di balai

adat untuk menentukan waktu perjalanan mereka ke Aceh. Mereka berlayar ke Aceh

bersama anak dan kemenakan, dalam pelayaran itu perahu mereka terdampar di

karang karena air laut surut dengan tiba-tiba. Semua anak diperintahkan mengganjal

perahu itu, namun semua anak tidak mau mengikuti perintah bapaknya itu.
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Kemudian semua kemenakan diperintahkan mengganjal perahu  itu, semua

kemenakan dengan patuh mengikuti perintah mamaknya, perahu itu lepas dari

sekatan karang dan dapat berlayar kembali.

Berdasarkan peristiwa yang dikemukakakn di atas diputuskan oleh Cati

Bilang Pandai dihadapan Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang

bahwa mulai saat itu harta pusaka diwariskan kepada kemenakan, tidak kepada anak

karena anak tidak mau menolong bapaknya dalam kesusahan.

Perhatikan kutipan di bawah ini:

Maka berkata Cati Bilang Pandai, “Hai Datuak nan baduo, janganlah
dipulangkan pusaka kepada anak cucu, melainkan pulangkan pusaka itu kepada
kemenakan semuanya”. Maka berkata Datuk Perpatih Nan Sabatang “Hai Cati
Bilang Pandai, apa sebabnya demikian?” maka berkata Cati  Bilang Pandai, “Ampun
beribu kali ampun, sekali gawa beribu kali ampun, karena sudah dicobai segala anak
kamahelo parahu tiada mau anak”.

Itulah sebabnya maka pindah adat yang teradat eloklah kembali ke Datuk
Pusako Sawah Ladang kepada kemenakan karena baik saja nan suka pada anak dan
jahat tiada suka pada anak. Karena itulah pusaka pulang kepada kemenakan hingga
sekarang ini tiada berubah-ubah.

Episode ini berfungsi mengukuhkan ketentuan adat mengenai harta pusaka
diwariskan kepada kemenakan, yang bertentangan dengan syara’ yaitu hukum Islam.
Ketentuan adat ini didasarkan peristiwa yang dialami oleh Datuk Katumanggungan
dan Datuk Perpatih Nan Sabatang sehingga cukup kuat alasan menetapkan ketentuan
adat ini.

Konflik antara agama Islam dan adat Minangkabau mengenai harta pusaka
ini merupakan contoh soal sebagai penghantar kepada persoalan pokok yang ingin
dikemukakan dalam tambo.

Selanjutnya dalam tambo terlihat usaha mencari penyesuaian antara agama
Islam dan adat Minangkabau. Dalam rangka ini agaknya tambo disusun, dengan kata
lain, penyelarasan aturan agama Islam dengan aturan adat Minangkabau79.

Versi Kedua

Sewaktu Datuk Perpatih Nan Sabatang masih bernama Sutan Balun sedang

berada di Nagari Tiku, dibawah kerajaan yang rajanya bernama Tuanku Rajo Tuo

membuat sebuah perahu besar, setelah selesai dibuat dia mengalami kesulitan untuk

79 Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian hal.57-59.
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meluncurkan perahu itu kelaut meskipun telah diusahakan menariknya secara

beramai-ramai namun tidak berhasil juga, maka dimintalah bantuan Sutan Balun

untuk menarik arah keair juga tidak berhasil, namun Sutan Balun mengatakan perahu

bisa diturunkan keair apabila dibawah perahu dibelintangkan seorang tubuh manusia,

untuk itu Rajo Tuo memerintahkan anaknya menjadi penggalang dibawah perahu itu,

tetapi anaknya menolak, karena anaknya menolak lalu disuruhlah kemenakan,

kemenakannya menyanggupi, lalu Sutan Balun melecut perahu yang digalang oleh

tubuh kemenakan Tuanku Rajo Tuo itu maka serta merta meluncurlah perahu itu ke

air tanpa melukai sedikitpun tubuh kemenakan Raja itu, semenjak peristiwa itu

diputuskan oleh Cati Bilang Pandai bahwa harta pusaka diwariskan kepada

kemenakan.80

Mengomentari cerita diatas H. Suardi Mahyuddin SH menulis dalam

bukunya sebagai berikut:

Itulah cerita menurut tambo mengenai asal muasal anak tidak lagi menerima

harta pusaka dari orang tuanya, tetapi harta pusaka jatuh semuanya kepada

kemenakan.

Tambo sebagai suatu sumber sejarah di Minangkabau yang kebenaran isinya

tidak seluruhnya bisa diterima, bahwa menurut pendapat umum (jumhur),

penilaiannya yang pantas diterima penentuan suatu warisan tidaklah mungkin

berdasarkan kepada suatu peristiwa yang seenteng itu.

Tetapi dalam kenyataan kita lihat sampai sekarang hukum adat Minangkabau

mempunyai peranan dalam penentuan porsi harta warisan.81

80 Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung.
Halaman 270-271.

81 Ibid. Hal. 272.
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Dalam kisah perjalanan pimpinan adat Minangkabau, yaitu Datuk

Katumanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang itu ditarik kesimpulan antara

lain sebagai berikut:

- Apakah peristiwa itu benar-benar terjadi atau hanya semacam fiktif belaka,

sebagaimana fiktif sejarah Gunung Merapi dulunya sebesar telur itik, dan fiktif

kisah Malin Kundang yang menjadi batu, artinya tidak dapat diartikan dengan

bentuk fakta hukum tapi hanya bersifat falsafat hukum belaka, dengan arti bahwa

perlu diselidiki penyebab anak-anak Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih

Nan Sabatang tersebut tidak mau melaksanakan perintah bapak mereka untuk

mendorong kapal yang mogok itu secara ilmiah, mungkin saja anak-anak itu

dalam keadaan mabuk laut atau ingin menyelamatkan nyawanya akan dijadikan

galangan kapal dan sebagainya.

- Dalam peristiwa tersebut Datuk Katumangungan dan Datuk Parpatih Nan

Sabatang berbicara dalam keadaan marah, padahal mengambil suatu putusan

hukum dalam keadaan marah berakibat hukum yang dijatuhkan itu tidak sah atau

dengan perkataan lain batal demi hukum.

- Yang bersalah dalam peristiwa tersebut hanyalah terbatas pada anak-anak Datuk

Katumanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang saja, oleh sebab itu anak-

anak orang Minang lainnya sampai datang akhir zaman tentulah tidak pantas

mendapat hukuman atau memikul dosa yang dilakukan oleh anak-anak Datuk

Katumanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang itu, sebab dosa seseorang

tidak pantas dipikul oleh orang-orang yang tidak bersalah, baik menurut rasa

keadilan maupun berdasarkan falsafat, teori, dan Sosiologi Hukum.

- Dalam peristiwa tersebut yang memberi putusan Cati Bilang Pandai, artinya

bukan Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang saja, artinya
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pihak ke tiga (Cati Bilang Pandai ialah ayah Datuk Perpatih Nan Sabatang ) 82

yang mungkin saja tidak suka pada anak-anak dua orang Datuk tersebut karena

masalah pribadi atau alasan lain yang sudah lama dipendamnya, oleh karena itu

peristiwa itu tidaklah akurat secara ilmiah.83

B.b.2.2. Pola Pemilikan Kaum Secara Kumulatif

Harta pusaka tinggi adalah warisan harta yang diterima suatu kaum secara

kumulatif dari beberapa generasi sebelumnya.84

Adapun fungsi harta pusaka tinggi, pertama ialah sebagai menghargai jerih

payah nenek moyang. Sebagai pewaris yang bermoral tinggi dilarang untuk menjual

harta pusaka tinggi, kedua, harta pusaka tinggi dianggap sebagai lambang ikatan

berdunsanak (persaudaraan keluarga ibu), kepemilikkan bersama melambangkan

kedekatan hubungan sosial antara mereka yang berdunsanak, ketiga, sebagai jaminan

hidup kaum sepanjang masa. Fungsi keempat sebagai lambang harga diri keluarga

sekaum, semiskin-miskinnya orang minang tanah satampok (sejengkal) tetap punya,

karena hukum tanah adat Minangkabau didasarkan pada prinsip keluarga jangka

panjang untuk sepanjang masa.85

B.b.2.3. Pola Pembagian Hasil Harta Pusaka Tinggi

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa harta pusaka tinggi adalah

milik bersama kaum yang sesuku, namun dalam mengelola harta pusaka tinggi

khususnya tanah berlaku ketentuan adat yang berbunyi:

Ganggam bauntuak,

Hak bapunyo,

82Ibid., hal. 271.
83 Logika hukum penulis.
84 Ibid., hal.26
85 Ibid., hal.28
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Miliak ba masiang.86

Pengertian:

Ganggam ba untuak, berarti falsafat orang yang memberi dengan cara

menggenggam atau memegang suatu benda untuk dibagikan kepada orang-orang

tertentu untuk dimiliki oleh orang tersebut, begitu pula mengenai pembagian harta

pusaka tinggi dan kepemilikkan hasil pengolahan harta pusaka tersebut yang berupa

tanah seperti sawah, ladang, kebun dan sebagainya sudah diatur menurut hirarki

ketentuan hukum adat materilinial.

- Hak Bapunyo, artinya anggota kaum yang sudah diberi hak untuk mengelola dan

menguasai hasil pusaka tinggi tersebut, (seperti padi dari hasil sawah) menjadi

hak milik dari anggota kaum yang mengelola, hanya tanahnya saja yang tetap

milik komunal kaum itu.

- Miliak ba masiang, artinya harta milik yang diperoleh dari hasil harta pusaka

tinggi itu sudah sepenuhnya menjadi milik pribadi masing-masing pengelola

harta pusaka tinggi itu secara penuh.

Dengan demikian pengelolaan harta pusaka tinggi dibagi secara adil menurut

ketentuanhukum adat materilinial tersebut, dengan cara dikelola oleh masing-

masing kelompok kaum dan masing-masing mengambil manfaat dari hasil harta

pusaka tinggi.

Pengalokasian dan pengaturan dari hasil harta pusaka tinggi diatur secara adil

oleh penghulu suku, yaitu Datuk bersama-sama dengan mamak kepala waris.

Pada umumnya harta pusaka tinggi di Minangkabau sudah terbagi sampai

tingkat masing-masing kelompok yang disebut dengan “sejurai” (yang sejalur

86 Ibid., hal.29
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menurut adat), yang penggunaannya diatur dan ditentukan oleh mamak tungganai

rumah (mamak dalam rumah kaum tertentu), atau mamak kepala waris untuk

masing-masing mereka yang seibu dengan cara musyawarah mufakat dan adil.

Tanah harta pusaka tinggi yang belum dibagi dengan prinsip “ganggam ba

untuak, hak bapunyo, miliak ba masiang”, artinya harta pusaka tinggi yang belum

dibagi-bagi kepada masing-masing anggota kaum dikelola secara bersama-sama

dengan cara bergiliran diantara mereka yang berhak, yang belum dibagi maka

diserahkan pengelolaannya kepada mereka yang seibu secara bergiliran umpamanya

dalam jangka waktu setahun, tergantung kepada banyak kelompok yang sejurai

dalam kaum itu umpamanya dalam kaum itu terdiri dari tiga kelompok jurai dan

masing-masing jurai mengelolanya satu tahun yang berarti masing-masing jurai

dapat mengelola hasil harta pusaka tinggi itu dalam sekali tiga tahun.

B.b.2.4. Pola Perlindungan Terhadap Kaum Perempuan

Hukum kewarisan adat Minangkabau yang materilinial mengenai harta

pusaka tinggi pada dasarnya ditujukan untuk melindungi kaum perempuan agar

kaum perempuan itu tetap terjaga harkat dan martabatnya dengan baik, seperti rumah

gadang umpamanya sepenuhnya menjadi milik anak-anak perempuan bahkan anak

laki-laki tidak mempunyai kamar di rumah ibu kandungnya sendiri, tidaklah berarti

bahwa anak laki-laki tidak punya hak sama sekali di rumah ibunya, karena tidak

masuk akal dan mustahil hukum adat Minangkabau berlaku kejam terhadap anak

laki-laki karena anak laki-laki itu tetap mempunyai hak penuh di rumah ibunya,

haknya itu tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk pribadinya karena secara moral

tidak baik anak laki-laki tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang

perempuan di rumah ibunya sendiri, karena menurut adat Minangkabau anak laki-

laki setelah menikah tinggal di rumah istrinya, begitu juga anak laki-laki punya hak
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penuh untuk mengambil dan menguasai serta memanfaatkan hasil harta pusaka

tinggi, sehingga tidak dibedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan sebab

prinsip hukum adat memperlakukan secara adil antara anak laki-laki dengan anak

perempuan terhadap hasil harta pusaka tinggi, namun secara psikologi hukum anak

laki-laki merasa kurang terhormat mengambil hasil harta pusaka tinggi itu untuk

dibawa ke rumah istrinya, sebab dapat disindir secara sinis oleh masyarakat

materilinial dengan perkataan ”malu mambaok buntia dari rumah amai ka rumah

bini”, artinya laki-laki itu tidak mandiri dalam ekonominya sehingga tidak dapat

menafkahi anak istrinya dengan harta pencahariannya sendiri, kecuali secara darurat

anak laki-laki yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi anak

istrinya dia berhak mengambil hasil harta pusaka tinggi dengan cara musyawarah

dengan saudara-saudara perempuannya.87

Barangkali faktor psikologi diatas ikut mempengaruhi jiwa anak laki-laki di

Minangkabau untuk merantau pada usia muda, dengan harapan dapat berkembang

dan lebih maju kehidupannya dirantau orang, sebab anak perempuan dalam sistem

masyarakat materilinial relatif lebih mendapat perlindungan dan diutamakan

menikmati hasil harta pusaka tinggi, kegemaran merantau anak laki-laki

Minangkabau itu digambarkan dalam sebuah bait pantun yang berbunyi:

Karatau madang dihulu

Babuah babungo balun

Marantau bujang dahulu

Di rumah paguno balun

87 Disebabkan anak laki-laki tidak mempunyai kamar di rumah ibunya, maka bila anak laki-
laki itu ingin menginap di rumah ibunya caranya ialah anak laki-laki itu memberitahu lebih dahulu
kepada ibunya atau saudaranya, lalu ibu atau saudara perempuannya itulah yang akan menentukan
kamar tidur atau ruangan tempat anak laki-laki itu beristirahat, supaya jangan masuk ”kabiliak
sumando” (kamar tidur khusus yang disediakan untuk saudara perempuan dengan suaminya).
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Maksud bait pantun diatas secara sederhana ialah, bahwa anak laki-laki

terutama yang masih bujangan cendrung pergi merantau karena di kampung

halamannya sendiri belum banyak bermanfaat, sebab antara lain faktor harta pusaka

tinggi itu tidak menjamin kehidupannya dikampung halamannya, sekalipun diolah

secara maksimal hanya dapat memetik hasilnya yang hanya merupakan tanah

pertanian itu yang tentunya setelah panen baru ada hasilnya yakni setelah menunggu

beberapa bulan kemudian, oleh sebab itu merantau alternatif utama mengingat

banyak anggota keluarga yang ada dirantau orang yang pada umumnya diharapkan

dapat membimbingnya dirantau orang, walaupun faktanya banyak juga perantau

Minangkabau itu yang tidak berhasil dirantau orang, malah ada juga diantara mereka

yang tidak pulang lagi kekampung halamannya setelah merantau itu, dan banyak

pula anak-anak orang Minangkabau yang meninggal orang tuanya dirantau orang

padahal mereka masil kecil, sehingga mereka bisa saja kehilangan hak atas harta

pusaka ibunya yang di Minangkabau.

Secara umum hak anak laki-laki termasuk juga hak penghulu dalam kaum

digambarkan dengan ungkapan adat, “ka rimbo babungo kayu, ka sawah babungo

padi, ka lauik babungo karang, ka sungai babungo pasia, ka ladang babungo buah,

ka kampuang bapadi abuan” (padi hasil sawah harta pusaka tinggi yang disediakan

untuk anak laki-laki).

Demikianlah beberapa pola penting dalam hukum kewarisan harta pusaka

tinggi dalam sistem hukum adat Minangkabau yang menganut garis materilinial.
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B.b.3. Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi dalam Kewarisan Hukum

Adat Minangkabau

Dalam kehidupan komonitas manusia tidak tertutup kemungkinan terjadi

sengketa diantara mereka mengenai harta, tentu tidak terkecuali masyarakat

Minangkabau yang materilinial tersebut mengenai harta pusaka tinggi.

Penyelesaian terhadap harta pusaka tinggi di Minangkabau tidak terlepas dari

ketentuan hukum adat, menurut hirarki tersendiri yang mereka sebut dengan istilah

“bajanjang naiak batanggo turun”, artinya ada tingkatan-tingkatan hukum adat

tersendiri yang harus ditempuh dalam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi,

yang diumpamakan dengan orang yang naik atau turun tangga yang dimulai dengan

anak tangga pertama, kedua dan seterusnya, yang berakhir pada masa dahulu ada

yang disebut dengan peradilan adat.

Peradilan adat ini telah ditentukan dalam “Pelakat Panjang Tahun 1833”,

yang semula pemerintahan penjajah Belanda tidak akan mencampuri peradilan adat

ini, kemudian pemerintahan Belanda membubarkan peradilan adat ini setelah empat

tahun Bonjol jatuh ketangan Belanda, yang berakibat Tuanku Imam Bonjol dibuang

ke Sulawesi oleh penjajah Belanda.88

Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi sekarang ini, yakni setelah

penghapusan peradilan adat hanya terbagi pada dua cara saja, yaitu:

1. Melalui mediasi hukum adat, yang sifatnya tidak mengikat seperti hukum

positif.

2. Melalui badan peradilan, yaitu Peradilan Umum.

88 Dinamika Sistem Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung. Halaman
219.
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Mediasi melalui hukum adat Minangkabau biasanya dilakukan melalui

hirarki seperti berikut:

1. Rapek Keluarga, yaitu forum musyawarah yang dilakukan oleh para pihak

yang bersengketa melalui keluarga terdekat saja menurut ukuran materilinial,

yang terdiri dari ibu bapak, sesama saudara sekandung atau saudara seibu saja

yang biasanya tinggal dalam satu rumah gadang, (atau bukan rumah gadang),

yang dipimpin oleh mamak yang disebut dengan istilah “mamak tungganai

rumah”, yaitu saudara laki-laki ibu yang tertua.

2. Rapek Sakaum, bila tidak dapat penyelesaian dalam musyawarah keluarga

sebagaimana diuraikan diatas perkaranya naik pada rapat satu kaum yang

ruang lingkupnya sudah lebih besar dari rapat sekeluarga, dan rapat sekaum itu

biasanya dipimpin oleh kepala kaum yang disebut dengan istilah “datuk”,

dengan peserta lainnya tidak hanya sekeluarga yang bersengketa itu saja tapi

sudah diikuti oleh peserta lainnya yang terdiri dari mamak rumah lainnya

dalam suku itu yang merupakan perwakilan dari beberapa keluarga dalam suku

tersebut.

3. Rapek buek arek, yaitu pertemuan musyawarah antar pimpinan kaum yang

disebut dengan  istilah “niniak mamak” atau “datuk” kepala kaum dalam

“kampung”, yaitu semacam “Rukun Tetangga (Rt)” diperkotaan, yang terdiri

dari bebepara orang datuk atau wakil datuk itu disebabkan datuknya berada

dirantau umpamanya, dan mereka terdiri dari beberapa suku, umpamanya suku

Melayu, Suku Tanjung, Suku Koto dan lain-lain.

Inisiatif untuk mengumpulkan seluruh anggota rapat itu berasal dari kepala

kaum atau datuk dari pihak kemenakan yang bersengketa, sedangkan tempat

bermusyawarah bisa di rumah gadang para pihak yang bersengketa atau di Surau
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(Mushalla) yang terdapat dikampung bila rumah para pihak tidak memadai

menampung anggota rapat.

4. Rapek nagari, yaitu musyawarah para pimpinan kaum yang disebut Datuk

itu yang ruang lingkupnya mewakili nagari tertentu, “nagari” berarti kelurahan

(diperkotaan), atau pedesaan di (Kabupaten), tergantung banyak suku dalam nagari

itu sebab tidak harus sama jumlah suku dalam suatu nagari, ada yang berjumlah

tujuh suku, empat suku, dan lain-lain, jadi rapat nagari itu dihadiri oleh masing-

masing kepala suku untuk mencari dan menyelesaikan permasalahan sengketa harta

pusaka tinggi tersebut agar dapat diselesaikan secara damai.89

Empat tingkatan mediasi di atas merupakan usaha maksimal menurut

ketentuan hukum adat Minangkabau, dan faktanya banyak perselisihan antara

anggota masyarakat materilinial yang dapat diselesaikan melalui mediasi hukum

adat tersebut.

Seorang peneliti Barat bernama Nancy Tanner dari Universitas California,

Santa Cruz Amerika Serikat pada tahun 1963 sampai tahun 1966 telah mengadakan

penelitian di lapangan antropologis di Minangkabau yaitu di Daerah Pegunungan

Tengah di Sumatera Barat yang hasilnya dimuat dalam Majalah Masyarakat

Indonesia terbitan LIPI Jakarta di bawah judul “Perselisihan dan Asal Mula Prinsip

Hukum Contoh-Contoh dari Minangkabau”.

Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa keadaan hukum Minangkabau suatu

suku bangsa yang terlampau kompleks dari banyak suku bangsa yang pernah di

89 Rapek nagari (musyawarah nagari), tersebut merupakan puncak usaha mediasi secara adat
untuk menyelesaikan suatu sengketa harta pusaka tinggi secara damai dan dapat diterima secara
sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa, terjadi rapek nagari itu ialah berdasarkan permintaan dari
kepala kaum atau kepala suku dari pihak-pihak yang bersengketa tersebut, jadi rapat nagari itu sudah
berbentuk final, artinya tidak dapat dimintakan lagi rapat kecamatan atau kabupaten umpamanya,
tegasnya apabila hasil-hasil rapat nagari tidak dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa maka
jalan terakhir untuk menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi ialah melalui Peradilan Umum.
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jajah, orang Minangkabau mengenal tiga sumber tentang ide-ide hukum yaitu hukum

adat yang materilinial, hukum Islam dan hukum Nasional, dia merasa tertarik atas

komlikasi ide-ide hukum yang berbeda-beda ini, sehingga timbul pertanyaan pada

dirinya sendiri, bagaimana masyarakat Minangkabau mempergunakan asas-asas

hukum yang berakar pada tiga tradisi yang berbeda sedemikian rupa?, dia

mengatakan bahwa penerapan ketiga ide hukum ini mengakibatkan terjadi suatu

konflik atau perselisihan diantara pemakai ide hukum tersebut, sehingga

perselisihan-perselisihan yang timbul biasanya diselesaikan menurut hukum adat,

atau dengan perkataan lain sistem hukum yang dilaksanakan ialah hukum adat

dengan mengabaikan saja sistem hukum yang datang dari luar dan memusatkan

studinya dengan memakai hukum adat atau hukum pribumi saja.

Menurut peneliti ini banyak perselisihan di Minangkabau diselesaikan di luar

pengadilan oleh pihak-pihak yang bersengkata dengan bantuan tak resmi dari

seorang sahabat, kerabat ataupun kepala kampung, semua perselisihan itu dapat

diselesaikan oleh sejumlah persidangan yang bukan bertipe pengadilan, seperti

diadakan di surau, sekolah, dan kadang-kadang bahkan diadakan di kedai kopi saja.

Perselisihan-perselisihan yang diselesaikan secara adat di luar persidangan

pengadilan meliputi perkara-perkara besar, misalnya perselisihan mengenai tanah

pusaka, mengenai kewarisan gelar kerabat materilinial, mengenai pagang gadai,

kewarisan janda dan sebagainya.

Peneliti tersebut berpendapat penyelesaian perkara di luar peradilan masih

asli dari nenek moyang dan belum dicampuri oleh pengaruh-pengaruh dari luar, dia
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berpendapat bahwa perinsip-perinsip hukum yang berlaku di dunia sekarang ini yang

masih ada hanya terdapat di Minangkabau.90

Akhirnya diambil kesimpulan untuk meminta seorang perempuan yaitu ibu

daripada kedua ibu mereka yang berselisih itu yang dipanggil “Nenek” yang sudah

lama sekali pergi merantau tinggal di Jakarta tinggal dengan anak-anaknya, ibu

daripada kedua ibu mereka perempuan yang sudah tua ini khusus pulang ke

Minangkabau untuk menyelesaikan perselisihan persengketaan yang timbul dalam

rumah gadangnya, maka dikumpulkanlah semua cucunya baik pihak Penggugat

maupun Tergugat,  menurut nenek tua itu sesuai dengan adat Minangkabau bahwa

sawah pusaka itu tidak bisa dibagi karena kalau dibagi maka anak-anak dan cucunya

yang tinggal di kampung ini akan kehilangan sawah tersebut, kalau mau dibagi

dialah yang mempunyai hak untuk membagi semua sawah ini baik menurut adat

ataupun menurut agama karena uang dia yang paling banyak dipakai untuk menebus

sawah itu sebab pernah tergadai yang seharusnya ditebus sebanyak uang gadainya,

oleh sebab itu janganlah sawah-sawah pusaka ini di jual, supaya ada keadilan olahlah

sawah ini oleh anak-anak dan cucu bersama-sama dan hasilnya dibagi bersama pula,

kecuali sawah yang bisa dikerjakan sendiri oleh anak-anak dan cucunya adalah

sawah yang mereka buka dengan tangan sendiri (di taruko).

Putusan nenek ini diterima oleh anak-anak dan cucunya di kampung, karena

mereka telah menentukan bahwa putusan nenek inilah yang bisa menyelesaikan

90 Dia mencontohkan perselisihan yang terjadi antara seorang laki-laki (Penggugat) dengan
seorang wanita (Tergugat) yang ibu mereka adalah kakak beradik, mereka terlibat perselisihan di
rumah gadang karena selalu mengalami kekurangan beras, karena si wanita (Tergugat) sering
kedatangan tamu yang mengakibatkan banyak menghabiskan beras, sebenarnya hasil panen banyak
akan tetapi harus dibagi dua yaitu setengahnya disisihkan untuk penggunaan keperluan lingkungan
sendiri, karena menyisihkan setengahnya adalah kebiasaan yang sudah turun menurun dan setengah
lagi baru dibagi secara bersama-sama di antara mereka, setelah panen mereka memperoleh hasil yang
sama akan tetapi pihak Tergugat lebih dahulu menghabiskan jatahnya karena ada saja tamu dari suami
yang banyak datang ke rumahnya, akibatnya perselisihan sering terjadi antara sesama saudara satu
nenek itu apalagi kalau musim panen datang memperebutkan hasil panen.
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perselisihan yang terjadi diantara mereka, sejak keputusan nenek tua itu maka hasil

panen tahun berikutnya dibagi dua, seperdua dibagi bersama-sama antara cucu yang

menggugat dan yang Tergugat dan seperdua disimpan untuk keperluan mereka

juga.91

Akhirnya penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di Minangkabau secara

hukum formil, bila tidak bisa diselesaikan menurut hukum adat yang bersifat mediasi

tersebut maka penyelesaian akhir ialah melalui putusan Pengadilan Negeri.

Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi melalu Pengadilan Negeri tersebut

sudah berlangsung sejak lama yakni, sejak zaman penjajahan Belanda, dengan cara

penjajah Belanda menghapus peradilan adat materilinial Minangkabau.

C. Peradilan Adat Minangkabau

Masa dahulu kala, yakni sebelum ada Peradilan Umum di Indonesia,

masyarakat Minangkabau sudah mempunyai peradilan adat yang disebut dengan

Peradilan Datuk Perpatih Nan Sabatang.

Peradilan adat Minangkabau yang diciptakan Datuk Parpatih Nan Sabatang

tersebut adalah peradilan tradisional sebelum Belanda masuk ke Minangkabau,

peradilan adat ini dibubarkan oleh Belanda sebelum lahirnya Regeering Reglemen

(RR) tahun 1875 dalam pasal tersebut disebutkan bahwa bagi orang eropa berlaku

Undang-undang Belanda, dan kepada orang Indonesia Hakim memperlakukan

hukum adat di bidang hukum perdata, yakni hukum adat yang tidak bertentangan

dengan dasar-dasar keadilan yang diakui.92

91 Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung hal
223-225.

92 Ibid, hal.226
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Dapat dipahami bahwa dengan ketentuan hukum yang diberlakukan oleh

penjajah Belanda tersebut maka hukum Islam tidak disinggung-singgung sama sekali

dalam sistem hukum di Indonesia.

Adapun mengenai hukum pidana maka peradilan adat yang disebut dengan

istilah peradilan Datuk Perpatih Nan Sabatang itu menurut Tambo Alam

Minangkabau, orang Minangkabau belum mempunyai hukum yang berlaku, yang

ada ialah hukum rimba “siapa yang kuat dia yang menang”.

Dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan di masyarakat Minangkabau

Datuk Parpatih Nan Sabatang mulai menerapkan hukum atau Undang-undang

ciptaannya itu dengan membentuk suatu badan peradilan yang disebut Peradilan

Datuk Parpatih Nan Sabatang, beliau meletakkan dasar pembentukkan masyarakat

yang hidup bersuku-suku yang dilindungi oleh hukum dan Undang-undang yang

beliau ciptakan.

Kebaikan masyarakat Minangkabau diukur dengan baik buruknya suatu

tindakannya “diukua jo jangko, dibarih jo balabeh, dicupak jo gantang jo naraco dan

disuri jo banang” “kato pusako kato mufakaik, kato daulu kato batapati, kato kudian

kato bacari”. Ada Undang-undang nan ampek. Ada pula Undang-undang nan dua

baleh dan ada Undang-undang salapan keduanya disebut Undang-undang nan duo

puluah.

Supaya Undang-undang Nan Duo Puluh ini dapat diterapkan di masyarakat

untuk menentukan suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang diputuskan oleh

hakim di muka sidang peradilan adat. Untuk penyempurnaan pembentukan hukum

adat Minangkabau disebut Kebulatan Kerapatan Adat. Peraturan yang dibuat badan

ini hidup dan berlaku sebagai hukum positif yang berlaku bagi masyarakat adat

Minangkabau.
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Suatu peradilan baik perkara perdata atau pidana dijalankan oleh suatu Rapat

Penghulu. Antara suatu luhak dengan luhak lainnya ada perbedaan. Misalnya

pemerintahan suatu nagari, seperti di Luhak Agam Rapat Penghulu diadakan di suatu

balai yang disebut dengan Tangah Medan, di Luhak Lima Puluh Kota dan Tanah

Datar rapat diadakan oleh Penghulu Suku tempatnya disebut Medan nan Bapaneh.

Kemudian di daerah rantau rapat untuk mengadili dilakukan oleh Kepala Rantau.

Dalam penyelesaian suatu perkara biasanya dibantu oleh seorang Manti. Beliau

bertindak sebagai perantara dari kedua pihak yang bermusuhan dengan Penghulu

adat (yang akan mengadili). Sebagai uang jasa untuk Manti mendapat upah yang

disebut uang jariah atau tahie ameh.

Suatu perselisihan antara suatu keluarga dan kampuang atau paruik,

perkaranya diselesaikan oleh penghulu, mamak yang tertua atau penghulu

kampuang. Jika putusan tidak diterima atau ditolak maka dapat banding kepada

Penghulu Suku.

Sekiranya terjadi perselisihan antara dua nagari maka peselisihannya itu

diselesaikan oleh penghulu suku dari nagari yang melakukan tindak pidana. Jika

perkaranya tersebut dianggap penting maka barulah dirapatkan oleh semua penghulu

di nagari tersebut. Tiap pihak yang berperkara menyerahkan salah satu barang yang

berharga sebagai jaminan. Kalau ada salah satu pihak yang tidak mampu

menyediakan barang jaminan maka sukunyalah yang harus menyediakan.

C. 1. Lembaga Peradilan Adat Datuk Perpatih Nan Sabatang

Lembaga peradilan Datuk Perpatih Nan Sabatang adalah:

1. Penghulu Adat



119

Yang bertugas sebagai hakim yang mengadili dan dibantu oleh fungsionaris adat

lainnya.

2. Perangkat Hukum

Yaitu Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari Undang-

undang Nan Dua Puluh yang terdiri dari Undang-undang nan salapan dan

Undang-undang nan dua belas. Undang-undang disebut sebagai “delik pidana

adat”. Disamping Undang-undang ini masih ada lagi peraturan yang lain yang

diciptakan Datuk Parpatih nan Sabatang seperti Undang-undang nagari,

Undang-undang dalam nagari dan Undang-undang luhak.

3. Tempat Persidangan Perkara atau yang disebut “Rapat”

Bertempat di sebuah balai adat. Selain dari pada yang disebut dengan Tengah

Medan yang terdapat di Luhak Agam, Limapuluh Koto disebut Medan nan

Bapaneh yaitu Balai Adat Sungai Jariang di Air Tabit atau Balai Gadang di

Simalanggang sedangkan di Tanah Datar terkenal dengan nama Balai Balairung

Nan Panjang di Balai Puti Jamilan Pariangan Padang Panjang.

4. Dubalang

Petugas yang menjalankan isi putusan rapat (peradilan). Rapat ini yang akan

menentukan, apakah perkara ini termasuk perkara pidana adat atau bukan, rapat

inilah yang akan menanganinya. Kalau perkara ini termasuk kedalam perkara

perdata maka yang berwenang adalah Landraad yang sudah terbentuk lebih

dulu.

5. Lembaga Upaya Hukum

Jika putusan di peradilan tingkat pertama tidak diterima atau ditolak oleh

peradilan banding di Rapat (Rapek) di Luhak dan terakhir dapat mengajukan



120

kasasi langsung ke peradilan tertinggi di Balai Nan Panjang di Tabek Pariangan

Padang Panjang. Disinilah tempat memperoleh keadilan di Minangkabau.

C. 2. Undang-undang Tak Tertulis Hukum Adat Minangkabau

1. Undang-undang Nan Duo Puluh

Undang-undang Nan Duo Puluh adalah Undang-undang Pidana Adat, Undang-

undang ini terdiri dari dua macam system hukum yang terdiri dari:

a. Undang-undang Nan Salapan, yaitu Undang-undang yang menyangkut yang

berbentuk kejahatan.

b. Undang-undang Nan Duobaleh, yaitu terdiri Undang-undang yang terdiri

enam pasal yang menyangkut pembuktian kesalahan dan Undang-undang

yang berbentuk dakwaan enam pasal pula.

2. Undang-undang Nan Salapan

Undang-undang Nan Salapan adalah Undang-undang hukum pidana adat

Minangkabau yang terdiri dari delapan pasal. Oleh karena Minangkabau tidak

mempunyai tulisan (aksara tersendiri) seperti hukum adat daerah yang lain,

maka pasal-pasal Undang-undang itu sudah hafal luar kepala. Oleh sebab itu

kadang-kadang pasal Undang-undang ini disebutkan tidak secara berurutan.

Setiap pasalnya merupakan suatu kualifikasi hukum yang dilanggar. Perbuatan-

perbuatan kejahatan yang disebut pasal-pasal ini harus dibuktikan baru bisa

dijatuhi hukuman.

3. Kualifikasi Undang-undang Nan Salapan

Kedelapan pasal Undang-undang Nan Salapan diatas adalah pasal-pasal yang

mengatur perbuatan tindak pidana umum yang biasa terjadi di masyarakat, oleh

sebab itu pasal-pasal ini disebut pasal inti, karena perbuatan yang diatur pasal ini

sering terjadi di masyarakat. Kadang-kadang berlakunya satu perbuatan yang
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diatur satu pasal tertentu diiringi pula dengan perbuatan pasal yang lainnya.

Misalnya perbuatan samun (merampok) diikuti pula dengan perbuatan tikam

bunuh dan sebagainya.

Kualifikasi pasal-pasal Undang-undang Nan Salapan adalah sebagai berikut:

1. Tikam bunuh

2. Samun Saka

3. Upe Racun

4. Lancung Kicuah

5. Sumbang Salah

6. Rabuik Rampeh

7. Maliang Curi

8. Dago Dagi93

4. Sanksi Hukum Pidana Adat

Sanksi hukum yang diderita oleh nara pidana hukum adat adalah tekanan

moral dalam masyarakat mengakibatkan seseorang yang dipidana itu menjadi

malu atau menjadikan perasaannya tidak enak kepada masyarakat adat. Malahan

sanksi hukum yang dijatuhkan berdasarkan hukum adat dirasakan lebih berat

dan lebih mengena kepada orang banyak, sehingga tujuan hukuman supaya

orang jera dapat tercapai.94

Hukuman pidana adat mati ada diancamkan kepada perbuatan yang sudah

banyak melakukan kejahatan, walaupun demikian hukuman mati ini tidak ada

93 Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung.
Hlm. 230-231.

94 Berlainan dengan ancaman pidana dalam KUHPidana, yang dimaksud dengan hukuman
ialah “suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan putusan hukum
kepada seseorang yang telah melanggar Undang-Undang hukum pidana”, jadi hukuman disini
menyebabkan orang jadi sengsara. Kalau seseorang guru menghukum murid atau hukuman disipliner
dari komandan polisi kepada bawahannya bukanlah pula suatu hukuman pidana akan tetapi hukuman
melanggar tertib sekolah atau hukuman disipliner dari sekolah atau jabatan.
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atau jarang dilaksanakan. Demikian juga jenis-jenis hukuman yang bersifat

siksaan dan penjara tidak ada. Yangdianggap hukuman berat, yaitu hukuman

buang.

Hukuman buang ini ada berberapa macam, berat ringannya hukuman buang ini

tergantung juga kepada perbuatan yang dilakukan sebagaimana tersebut dibawah

ini:

1. Hukuman “buang buluih”

Termasuk hukuman berat yaitu terpidana dibuang keluar daerah lewat suatu

perbatasan tertentu. Setelah sampai disana terpidana baru dihukum bunuh.

Kejahatan yang dilanggar mungkin telah melakukan tikam bunuh.

2. Hukuman “buang tingkariang” terpidana dibuang sepanjang adat oleh keluarga

pelaku kejahatan atau pelanggaran peraturan adat dan jika perbuatan yang

dilakukan agak berat dibuang ke suatu daerah tetapi tidak dibunuh.

3. Hukuman “buang biduak” terpidana dibuang juga keluar daerahnya karena

kesalahan sumbang.

4. Buang “buang utang” apabila seorang kamanakan menjadi seorang terpidana

karena banyak utang sehingga memalukan saudara keluarga dan mamaknya.

Karena perbuatan itu, mamaknya mohon kepada kepala adat menyatakan bahwa

mereka tidak bertanggungjawab lagi atas hutang-hutang kemenakannya itu.

Kepala adat akan menghukumnya.

5. Hukuman “buang sirih” seorang kemenakan dibuang keluar daerah karena

perbuatannya yang memalukan bagi anak dan istrinya. Karena perbuatan yang

tidak senonoh atau melawan rasa kesusilaan, sehingga penghulu pergi

melaporkan kepada penghulu-penghulu adat bahwa terhadap kemenakan ini

sudah dicabut dari gagangnya seperti daun sirih dicabut dari gagangnya berarti
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kemenakannya ini sudah terlepas dari buah perut. Sebenarnya hukuman ini bisa

diampuni dan kembali kepada masyarakat dengan jalan mengadakan semacam

pesta upacara adat.

6. Hukuman “buang sepanjang adat” biasanya karena melanggar adat ancaman ini

termasuk berat juga misalnya dikucilkan dari masyarakat adat, seperti tidak

diundang atau tidak diikut sertakan dalam kegiatan atau keramaian masyarakat.

Apabila dia datang tanpa diundang maka orang ramai akan menyingkirkannya.

7. Hukuman “buang daki” seseorang dibuang dari nagarinya karena telah

melakukan pencurian dengan pemberatan. Segala harta miliknya diserahkan

kepada orang yang menderita akibat perbuatannya.

8. Hukuman “memotong seekor kerbau dan memberikan 100 gantang beras”,

berkenaan melanggar adat juga.

9. Hukuman “memotong seekor ayam” atau berupa ‘singgang ayam” untuk

dipersembahkan oleh seorang kemenakan kepada mamaknya yang dianggap

sudah melecehkan mamaknya. Maka untuk memulihkan kembali hubungan

yang sudah rusak karena ulah kemenakan.95

C. 3. Pelaksanaan hukuman

Dalam praktek bahwa sebelum sanksi hukum adat dijatuhkan kepada orang-

orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar adat maka terlebih

dahulu para penghulu yang bertindak sebagai hakim adat mempertimbangkan

dengan mencari modus untuk bisa terjadi semacam perdamaian, usaha ini dapat

ditempuh dengan jalan kebijaksanaan yaitu:

1. Dicari jo bicaro, maksudnya ialah dicari dengan jalan mengadakan pembicaraan

antara pihak-pihak yang bertengkar supaya dicapai suatu perdamaian.

95 Ibid. Hlm. 233.
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2. Dicari jo hukum, artinya jika perdamaian dengan pembicaraan tak tercapai maka

dicari jalan melalui jalur hukum.

3. Dicari jo alua nan patuik, maksudnya kalau kesalahan si pelaku sudah terbukti

dicari jalan supaya hukuman untuk yang bersalah itu hukuman yang pantas

sesuai dengan kemampuan terdakwa supaya dia menjalankan hukuman itu.

4. Dicari dengan sakato, artinya kalau hukuman sudah diambil maka kedua belah

pihak harus menerimanya dan sama-sama melaksanakannya.

Demikianlah pelaksanaan hukuman yang dijalankan terhadap pelaku

pelanggaran atau kejahatan menurut adat yang selalu menjaga keseimbangan dalam

masyarakat. Pertimbangan hukum yang menjurus kepada perdamaian seperti tersebut

di atas adalah pengaruh yang dibawa oleh ajaran agama Islam yang sudah diterima

dengan baik dikalangan masyarakat adat Minangkabau. Kedua hukum itu, yaitu

hukum adat maupun hukum Islam merupakan kesatuan yang bulat yang harmonis,

isi mengisi. Jika kita perhatikan rasanya jarang terdapat suatu daerah yang

masyarakatnya dapat menggabbungkan kedua unsur ini hingga keduanya hidup dan

tumbuh dalam masyarakat, sebagai tergambar dalam ungkapan “adat basandi

syarak, syarak basandi kitabullah Al-Quran”, sebagai penyaring pengaruh masuknya

hukum asing ke Minangkabau.

C. 4. Undang-undang Nan Duobaleh

Undang-undang ini dipergunakan untuk melakukan penyidikan pada suatu

kasus adat yang mungkin terjadi. Seseorang baru ditingkatkan menjadi tersangka

atau terdakawa apabila perbuatannya sudah sesuai dengan bukti-bukti yang ada.

Kalau perbuatan sudah dikuatkan pembuktiannya maka baru diadakan pendakwaan.

Jadi Undang-undang Nan Duobaleh terdiri dari dua Undang-undang yaitu sebagai

berikut:
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a. Undang-undang Penentuan Pembuktian Kesalahan, terdiri dari enam pasal yaitu:

1. Bajajak bak bakiek = berbekas jejak tangkelek (sandal dari kayu)

2. Barueh bak sipasin = jejak bergaris-garis.

3. Babaun bak ambacang = baunya ketara sekali bak bau buah ambacang.

4. Tangiang bak kukuak ayam = seperti bunyi kokok ayam.

5. Cancang ranggah bangkak kaniang = terbukti ada benjolan di kening.

6. Tadorong jajak manurun, tatukiek jalan mandaki = jejak kaki yang jelas.

b. Undang-undang penentuan suatu dakwaan, terdiri dari enam pasal:

1. Taikek-takabek = terikat atau terkebat

2. Batando babukti = bertanda dan berbukti

3. Talala takaja = terburu-buru dan terkejar

4. Batunggua ba panabangan = bertunggul dan bepenebangan

5. Basaksi bakatarangan = bersaksi dan berketerangan

6. Batampuak dapek dijinjiang = batampuk dapat dijinjing

Pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-undang Nan Salapan dan Undang-

undang Nan Duobaleh disebut Undang-undang Nan Duapuluh. Disamping itu kita

juga mengenal Undang-undang Luhak dan Rantau, Undang-undang pembentukan

nagari dan Undang-undang dalam nagari.96

C. 5. Undang-undang Luhak dan Rantau

Undang-undang Luhak-Rantau menetapkan pemangku dan penguasaan adat

di Luhak Nan Tigo dan di Rantau.

96 Ibid. Hlm. 235.



126

1. Luhak Bapangulu dalam tambo disebutkan bahwa yang termasuk kepada Luhak

bapangulu adalah daerah-daerah yang terletak di nagari-nagari yang berada di

selingkar gunung merapi. Hal ini berarti bahwa di luhak nan tigo yaitu luhak

tanah datar, luhak agam dan luhak lima puluh kota. Kekuasaan pengolaan adat

berada di tangan para penghulu.

2. Rantau barajo terletak disebelah luarnya terutama di wilayah pelabuhan di

bagian timur dan barat Minangkabau. Di rantau pengelolaan adat berada di

tangan raja.

Kedudukan di luhak dan raja di rantau adalah setingkat dan sederajat, antara

kedua penguasa ini tidak akan terjadi kekuasaan yang tumpang tindih dan

bersinggungan.97

C. 6. Undang-undang Pembentukkan Nagari

Undang-undang ini menetapkan susunan pesukuan dalam nagari, persyaratan

nagari dan perlengkapan nagari.

Pepatah mengatakan, nagari baampek suku, dalam suku babuah paruik,

kampuang nan batuo, rumah gadang nan batungganai. Oleh sebab itu satu nagari

mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Basasok bajarami = bersasak berjerami

2. Bapandan bapakuburan = berpendam berpekuburan

3. Balabuah batapian = berlabuh bertepian

4. Barumah batanggo = berumah tangga

5. Basawah baladang = bersawah ladang

6. Bakorong bakampuang = berlorong berkampung

7. Babalai bamusajik = berbalai bermasjid98

97 Ibid.hlm. 237.
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C.7. Undang-undang Dalam Nagari

Undang-undang dalam nagari atau lazim disebut Undang-undang isi nagari

yang berisikan dan mengatur tentang hubungan antara sesama anggota masyarakat

baik yang menyangkut perkara-perkara perdata maupun perkara pidana.

Kekompakan dalam hidup bermasyarakat ditentukan adanya sifat-sifat anggota

sebagai berikut:

1. Salah ditimbang, utang dibayia.

2. Salah ambiek mangambalikan.

3. Alek bapanggia mati bajarambok

4. Barek samo dipikua ringan samo dijinjiang

5. Nan elok baimbauan

6. Nan buruak bahambawran dan sebagainya99

D. Pembentukan Pengadilan Negeri Biasa dan Pengadilan Besar di Padang

Jika dibandingkan dalam perkembangan penduduk daerah pesisir meskipun

daerah pesisir sudah lebih dahulu didatangi suku bangsa lain, kota Padang

perkembangannya lebih maju, di kota ini lebih banyak didiami bangsa Eropa. Untuk

menjamin keselamatan dan keamanan penduduk disini maka diperlukan

pembentukan pengadilan baru. Dengan lahirnya peraturan pemerintah Belanda

Nomor 9 tanggal 29 November 1837 dibentuk dua pengadilan baru.

1. Pengadilan Negeri Biasa

Pengadilan ini diketuai oleh asisten residen Padang dengan anggota sidang

terdiri dari seorang regen, beberapa orang penghulu. Persidangan dihadiri oleh

98 Ibid. Hlm. 237.
99 Ibid. Hlm. 237.
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seorang ulama, Jaksa dan Panitera. Perkara-perkara yang disidangkan oleh

Pengadilan Negeri Biasa ini antara lain ialah:

a. Perkara-perkara perdata yang timbul antara masyarakat yang timbul antara

masyarakat pribumi yang tidak bisa diputuskan oleh rapat-rapat penghulu

yang dendanya melebihi dari 100 gulden.

b. Perkara-perkara tuntutan dari masyarakat pribumi kepada pemerintah atau

kepada siapapun yang nilainya tidak lebih dari 100 gulden.

c. Semua sengketa yang terjadi diantara rakyat pribumi, kecuali perkara yang

sudah ditangani oleh Pengadilan Besar.

d. Semua kejahatan yang  dilakukan oleh rakyat terhadap orang asing.

e. Semua pelanggaran yang dilakukan oleh Bangsa Melayu.

2. Pengadilan Negeri Besar

Pengadilan ini berada di bawah pengawasan ketua Pengadilan Tinggi (Raad

Vanjustitutie) Padang sedangkan susunannya yang lain sama dengan susunan

pengadilan biasa. Perkara-perkara yang disidangkan pengadilan ini hanya terbatas

yaitu terhadap:

a. Perkara yang terjadi antara para penghulu atau segala tuntutan yang ditujukan

kepada penghulu-penghulu.

b. Semua tindak pidana atau pelanggaran-pelanggaran yang  dilakukan oleh

para penghulu. 100

E. Kearifan Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Tentang Harta Pusaka

Tinggi

Masyarakat hukum adat Minangkabau memaknai kata “kearifan” dengan

ungkapan “bagaikan menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus dan tepung

100 Ibid. Hlm. 238.
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tidak terserak”, artinya dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan apapun haruslah

sebaik mungkin, tidak menimbulkan efek yang buruk dan merugikan pihak

manapun, atau dengan perkataan lain, sesuatu tujuan yang baik harus dicapai dengan

cara-cara yang baik pula, bagaikan rambut yang panjang yang telah tercampur

dengan tepung, tentulah harus dipisahkan dengan cara yang baik, yaitu ditarik

rambut itu dengan baik dan hati-hati agar tidak putus, sebab bila rambut itu putus

berarti kita tidak berhasil mengeluarkan rambut itu secara tuntas dari tepung itu,

dengan resiko bila tepung itu dimasak tentu tetap orang yang memakannya pasti

memakan juga rambut yang tersisa dalam tepung itu, berarti madarat (bahaya)

terhadap kesehatan belum tuntas hilang, padahal orang yang arif itu bisa

menghilangkan bahaya secara keseluruhan, dipihak lain kearifan itu tidak berakibat

merugikan lagi dengan cara agar tepung tidak terserak atau terbuang sebagai akibat

menarik rambut tersebut dengan cara tidak arif, karena dapat mengurangi tepung itu

sehingga berserakan sehingga menjadi mubazir, oleh sebab itu semua unsur

diperhatikan dengan baik, baik unsur cara menarik rambut agar tidak putus dan unsur

tepung agar tidak terserak.101

Selanjutnya orang yang arif itu ialah orang yang dapat mengkaji dan

memprediksi sesuatu secara ilmiyah dan tepat, agar tidak salah memutuskan atau

menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga masyarakat Minangkabau

mengibaratkan orang yang arif itu dengan ungkapan “bagaikan orang yang melihat

ikan dalam air sudah tahu jantan atau betinanya”, hal itu tidaklah mudah, sebab

menentukan ikan jantan dengan ikan betina tidak gampang sebab bentuk tubuhnya

sama saja, oleh sebab itu harus diketahui secara ilmiyah mengenai kelamin ikan itu

101 Lazim didengar dan diajarkan tokoh adat kepada kaumnya.
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secara pasti, padahal orang arif itu prediksinya haruslah tepat agar tidak salah dalam

melihat dan menilai sesuatu.

Dalam melaksanakan suatu keputusan apalagi putusan hukum haruslah

dengan tegas penuh hikmah, yang dalam hukum adat disebut dengan ungkapan

“tagangnyo maleo-leo, kanduanyo badantiang-dantiang”, maksudnya tegangnya

yang berarti tegasnya penuh dengan hikmah bijaksana (maleo-leo artinya lunak

lembut), dan lembutnya (kanduanyo) berdenting-denting, artinya tegas dan keras

bagaikan tali yang tegang, bila dipaksa juga berakibat putus, bagaikan pelaksanaan

hukum atau eksekusi, hendaknya dilaksanakan oleh para pihak dengan secara

sukarena saja, bila tidak demikian sehingga pihak yang merasa dirugikan minta

pihak pengadilan mengeksekusinya dilakukan eksekusi yang sifatnya memaksa,

sehingga timbullah kaidah bahwa hukum itu sifatnya “mengatur”, bila tidak bisa

diatur ya “dipaksa” dengan melakukan eksekusi, dengan cara pengosongan rumah,

tanah dan lain-lain.

Kearifan lain dalam falsafah adat Minangkabau ada ungkapan yang berbunyi

“talua tainjak indak pacah, alu tataruang patah tigo”, artinya kearifan itu adalah

lembut bagaikan telapak kaki yang menginjak telur namun telur itu tidak

pecah,namun ketegasannya tidak dapat diingkari, bagaikan orang yang menginjak

alu (kayu penumbuk padi yang kuat) bisa patah menjadi tiga bagian karena kuatnya

kaki orang yang menginjak alu tersebut, begitulah kearifan yang harus dimiliki oleh

orang yang disebut arif itu.102

Ungkapan kearifan juga dilambangkan dengan ungkapan yang berbunyi,

“cewang dilangik tando kapaneh, gabak dihulu tando kahujan”, maksudnya segala

sesuatu itu ada tanda-tanda dan ciri-ciri tertentu yang mendahului suatu kejadian,

102 Lazim didengar dan diajarkan tokoh adat kepada kaumnya.
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seperti awan cerah berarti pertanda hari ini cerah, namun bila sudah mendung

diawan pertanda hujan akan turun, oleh sebab itu kearifan harus dilengkapi dengan

tanda-tanda zaman yang bisa diperidiksi akan terjadi sesuatu yang sifatnya positif

maupun negatif.

Kearifan juga diungkapkan dengan istilah yang berbunyi, “gadang indak

malendo, kuat indak mamacah”, maksudnya kearifan itu tidak merusak yang

diibaratkan dengan orang besar tidak melabrak orang yang kecil dan orang yang kuat

tidak memecah sesuatu barang berharga agar tidak terjadi kerugian dan kerusakan,

intinya hati-hati dalam berbuat dan bertindak, perhitungkan dengan matang akibat

perbuatan atau perkataan yang akan dilakukan.

Islam masuk ke Minanhgkabau penuh dengan kearifan para ulama sehingga

dapat diterima oleh masyarakat dengan damai dan membuat masyarakat

Minangkabau menjadi lebih maju, sebagaimana dijelaskan oleh Nasrun bahwa Islam

masuk ke Minangkabau menyempurnakan adat Minangkabau, seorang Minangkabau

hidup aman dan sentosa dengan menunaikan kewajiban hukum agamanya yaitu

Islam, dan dia berjalan menurut adat yang dianutnya yaitu adat Minangkabau103.

Kearifan masyarakat adat Minangkabau mengenai harta pusaka tinggi

terhadap kewarisan dapat diuraikan sebagai berikut:

E. 1. Hasil Pertemuan Bukit Marapalam

Pertemuan Bukit Marapalam sangat menumental bagi masyarakat

Minangkabau dari segi kearifan untuk menciptakan kedamaian, ketentraman dan

kesejahteraan serta kemajuan masyarakat Minangkabau, karena pertemuan itu dapat

mengakhiri pertumpahan darah antara kaum Paderi dengan kaum adat di

103 Ibid. Hal. 281.
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Minangkabau yang disebut juga dengan istilah “cakak banyak” oleh masyarakat

Minangkabau.

Perang Paderi itu terjadi tahun 1821 sampai tahun 1838 yang sangat

menguntungkan penjajah Belanda waktu itu untuk memecah belah umat Islam dan

masyarakat Minangkabau waktu itu untuk mengukuhkan jajahannya.104

Pertemuan Bukit Marapalam terjadi pada awal abad 19 (sembilan belas) yang

diadakan pertemuan di Puncak Pato di Bukit Marapalam Tanah Datar yang terletak

kira-kira 9 (sembilan) kilo meter dari batusangkar yang dihadiri oleh penghulu-

penghulu adat, ulama dan cerdik pandai dari seluruh Minangkabau.105

Hasil pertemuan Bukit Marapalam ada 3 (tiga) asas penting, yaitu:

Pertama: Adat basandi syara’ dan syara’ basandi Kitabullah Al-Quran.

Kedua : Harta pusaka tinggi yang disebut juga harta pusaka kaum diwariskan

kepada kemenakan, tegasnya menurut hukum adat materilinial Minangkabau.

Ketiga : Harta pencaharian yang kemudian menjadi harta pusaka rendah

diwariskan kepada anak, tegasnya menurut hukum faraidh Islam.

Pertemuan Bukit Marapalam itu disebut sangat penting dan mendasar

(fundamental), karena pada satu segi telah dicanangkan tiang kokoh bahwa adat

Minangkabau berasas syara’ artinya ajaran Islam, sehingga adat yang tidak sesuai

dengan syari’at Islam bukanlah adat Minangkabau, dan syara’ itu asasnya Kitabullah

artinya Al-Quran, tujuan memperjelas dengan kata Al-Quran agar kata Kitabullah itu

tidak dikaburkan lagi maknanya oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab untuk

maksud-maksud tertentu.

104 Ibid. Hal. 273.
105 Ibid. Hal. 275.
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Asas pertama pertemuan Bukit Marapalam inilah yang mengakhiri adat

jahiliyah di Minangkabau, seperti adat minum tuak atau minuman keras yang

memabukkan, berjudi dan menyabung ayam  dan perbuatan maksiat lainnya, secara

otomatis berganti dengan adat Islamiyah, sehingga muncullah istilah adat yang

berbunyi “syara’ mangato, adat mamakai”, artinya hukum Islam yang menentukan

kehidupan masyarakat, dan adat sebagai pelaksana dan realisasi dari hukum Islam itu

sampai akhir zaman, sehingga sampai sekarang ini orang yang berzina umpamanya

pasti diberi sanksi hukum oleh hukum adat, baik berupa denda dengan sejumlah

uang tertentu atau malah dibuang sepanjang adat dengan cara dikucilkan dari

kehidupan bermasyarakat dikampungnya, baik oleh kaumnya sendiri atau

masyarakat Nagari.106

Namun pada segi lain pertemuan Bukit Marapalam itu belumlah sempurna,

karena masalah hukum kewarisan masih dualisme antara hukum kewarisan adat dan

hukum kewarisan Islam, yaitu harta pusaka tinggi diselesaikan dengan hukum

kewarisan adat dan harta pusaka rendah diselesaikan dengan hukum kewarisan

Islam, yang menurut penulis inilah inti kearifan para ulama dan kaum adat

Minangkabau, yang intinya “menghindari kemudharatan (ekses negatif) harus

didahulukan dari menarik kemashlahatan (hal yang positif dan baik)”.

Adat Minangkabau terbagi menjadi empat tingkatan:

1. Adat Nan Sabana Adat

Adat nan sabana adat ini pada intinya adalah adat yang tidak bertentangan

dengan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan dasar adat basandi syara’ dan syara’

basandi Kitabullah Al-Quran. Syara’ mangato adat mamakai.

106 Fakta hukum di Nagari Magek Kamang Bukittinggi.
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Adat nan sabana adat menduduki kedudukan tertinggi dari empat jenis adat di

Minangkabau, yang berfungsi sebagai norma, hukum dan asas semua aturan

kehidupan masyaraakat Minangkabau.

Adat nan sabana adat ini disebut juga adat babuhua mati, indak lakang dek

paneh, indak lapuak dek hujan, dibubuik indak mati dialiah indak layua.

2. Adat Nan Diadatkan

Adat nan diadatkan adalah adat buatan manusia yang direncanakan,

dirancang, dan disusun oleh nenek moyang orang Minangkabau untuk diterapkan

dalam kehidupan sehari-hari. Aturan adat nan diadatkan disampaikan dalam bentuk

pepatah dan petitih, pantun dengan ungkapan bahasa berkiasan.

Orang Minangkabau menokohkan dua orang tokoh adat nan diadatkan ini,

yaitu Datuk Parpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan, dan inti dari adat

nan diadatkan ialah demokrasi, berdaulat kepada rakyat, dan mengutamakan

musyawarah mufakat dan aturan lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Diantara inti adat yang diadatkan ini ialah ungkapan:

Bajanjang naiak, batanggo turun

Naiak dari janjang nan dibawah, turun dari tanggo nan diateh

Titiak dari ateh, tabik dari bumi.

3. Adat Nan Taradat

Adat nan taradat adalah ketentuan adat yang disusun di Nagari untuk

melaksanakan adat nan sabana adat, dan adat nan diadatkan sesuai dengan keadaan

dan kebutuhan suatu Nagari melalui musyawarah mufakat, sehingga lahirlah istilah

“adat salingka nagari dan buek salingka kampuang”.
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Adat nan taradat disebut juga adat nan babuhua sentak, artinya dapat

diperbaiki atau diubah bahkan diganti sesuai dengan adat nagari itu, contohnya

antara lain, batagak pangulu, turun mandi, sunat rasul, perkawinan dan lain-lain.

4. Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan aturan adat yang dibuat oleh masyarakat nagari yang

menampung kemauan atau aspirasi anak nagari yang sesuai dengan aturan:

Alua jo patuik, patuik jo mungkin

Manuruik barih jo balabeh,

Manuruik ukuran cupak jo gantang, manuruik alua jo patuik

Ada dua proses terbentuknya adat istiadat, pertama berdasarkan usul dari

anak nagari, anak kemenakan, dan masyarakat nagari, kedua berdasarkan fenomena

atau gejala yang berkembang dalam masyarakat, yang diungkapkan dengan pepatah:

Tumbuah bak padi digaro, tumbuah bak bijo disiang

Elok dipakai, buruak dibuang

Elok dipakai jo mufakat, buruak dibuang jo rundingan.

Adat istiadat ini biasanya sifatnya temporer, tidak selalu ada, seperti

berbentuk acara olahraga, kesenian dan lain-lain.107

Hasil kesepakatan induk di Bukit Marapalam itu dikukuhkan lagi dengan

beberapa pertemuan berikutnya yang disebut dengan istilah kongres atau yang

semaknanya.

E. 2. Kongres adat Minangkabau di Bukittinggi, Mei 1952

Pada pertengahan tahun 1946 disaat revolusi kemerdekaan sedang bergejolak

diseluruh tanah air dan termasuk di Minangkabau sedang berlangsung pula persoalan

107 https://id-id.facebook.com/r.
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adat yang dipelopori oleh Hamka dengan penerbitan bukunya “Adat Minangkabau

Menghadapi Revolusi”, dan buku itu mulai tersiar ninik mamak yang beraliran kolot

dengan serta merta menyatakan kemarahan mereka, malah ada yang ingin menculik

Hamka karena dianggap merusak dan menghancurkan adat Minangkabau.

Sebagian lagi menganggap Hamka adalah kaki tangan “Nika” (tentara

penjajah Jepang), suatu tuduhan yang tidak berdasar, yang mudah diucapkan untuk

orang yang tidak disenangi pada waktu itu, dan sebagian lagi berpendapat walaupun

isi buku tersebut benar namun tidak patut untuk diungkap pada zaman revolusi, yang

penuh dengan pergolakan sebab dapat menimbulkan perpecahan terhadap persatuan

bangsa, maka dengan mengamati dan mencermati situasi yang tidak kondusif pada

waktu itu maka Hamka yang merupakan putra Minangkabau dan menyandang gelar

Datuk Indomo dikaumnya tidak banyak bicara lagi.

Barulah dalam kongres adat di Bukittinggi bulan Mei 1952, yang antara lain

termasuk membicarakan permasalahan yang dihadapi Hamka tersebut diluruskan isi

bukunya tersebut.

Kongres tersebut dihadiri oleh “tokoh ampek jinih” (tokoh empat jenis),

Ninik Mamak (tokoh adat), Ulama, Cerdik Pandai (cendikiawan) serta manti dan

hulubalang (para pejabat) di Alam Minangkabau dengan undangan khusus orang tua

(sesepuh) masyarakat Minangkabau yaitu Haji Agus Salim.

Dalam sidang tersebut dibicarakan tentang kedudukan harta pusaka tinggi

dan harta pusaka rendah, dalam pertemuan tersebut makin dipertegas mengenai

kewarisan di Minangkabau, bahwa harta pencaharian wajib dibagi dan diselesaikan

menurut hukum faraidh sebagai konsekuensi logis dan wajar dari masyarakat

Minangkabau selaku penganut Islam.
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Sedangkan mengenai harta pusaka tinggi tidaklah diubah dan dipaksakan

dengan cara kekerasan, akan tetapi diserahkan pada perkembangan zaman, karena

zaman terus berubah baik secara cepat atau lambat.

Penting pula untuk dicatat bahwa hasil keputusan kongres itu disampaikan

kepada pemerintah agar dapat dilindungi pelaksanaannya, dan buah fikiran HAMKA

dalam bukunya tersebut telah menjiwai hasil kongres tersebut.108

Dalam kongres adat Minangkabau di Bukittinggi pada bulan Mei 1952 itu

terdapat kemajuan berfikir masyarakat Minangkabau mengenai kewarisan harta

pusaka tinggi, yaitu tergantung pada zaman karena zaman terus berkembang dan

berubah, artinya tidak mutlak harta pusaka tinggi itu harus diwarisi kemenakan

menurut hukum adat yang materilinial sebagaiman yang sudah dicanangkan pada

pertemuan Bukit Marapalam, artinya jika suatu saat nantinya masyarakat

Minangkabau sepakat harta pusaka tinggi itu tunduk sepenuhnya pada hukum

kewarisan Islam tentulah amat baik, dengan syarat tidak dengan cara-cara kekerasan

dan paksaan.

Kearifan masyarakat Minangkabau teruji lagi pada kongres adat tersebut

mengenai kewarisan harta pusaka tinggi, karena memang sudah suatu fakta terjadi

kekerasan pelaksanaan hukum Islam terhadap masyarakat Islam Minangkabau pada

masa dahulu yang berakhir dengan perang Paderi yang disebut dengan istilah “cakak

banyak” di Minangkabau.

Mengenai perang Paderi ini seorang tokoh yang bernama Suardi Mahyuddin

SH menulis sebagai berikut:

108 Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung.
Hal. 284-285.
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“Pengaruh Islam yang pertama di Minangkabau ialah pada tahun 1803, yaitu

dengan kedatangan tiga orang ulama Minangkabau dari Mekah, yaitu:

a. Haji Miskin dari Pandai Sikek Luhak Agam.

b. Haji Abdurrahman Piobang Luhak Lima Puluh Kota.

c. Haji Sumanik dari Luhak Tanah Datar.109

Sebelum kepulangan para ulama ini ke Minangkabau seluruh daerah dikuasai

oleh pengaruh kaum adat, yang terdiri dari ninik mamak, pemangku-pemangku adat,

orang nan ampek jinih, serta bundo kanduang, bahwa adat menjadi sumber

bertukarnya corak sistem menjadi komunal.

Ketiga ulama tersebut diatas tampaknya dipengaruhi oleh paham gerakan

Wahabi di Saudia Arabia, yang tujuan utamanya membersihkan ajaran Islam dari

peraktek-peraktek yang tidak tepat, dan tidak sesuai  dengan ajaran Islam yang

murni, ajaran Wahabi ini menjadi salah satu penyebab pecahnya perang Paderi

Minangkabaau dari tahun 1821 sampai tahun 1837110.

Keinginan aliran/mazhab Wahabi untuk membersihkan masyarakat adat dari

perbuatan yang dilarang ajaran agama Islam, masalah kewarisan Islam dan adat

belumlah timbul, yang ada seperti meminum minuman keras, berjudi, menyabung

ayam dan sebagainya, padahal perbuatan-perbuatan tersebut sudah terbiasa sebagai

hiburan dan taruhan dalam masyarakat adat Minangkabau, maka ajaran ini

(pemurnian ajaran Islam) mendapat tantangan hebat dari kaum adat di Sumatera

Barat.

109 Ibid. Hlm. 273.
110 Ibid. Hlm. 274.
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Sejak kepulangan ketiga orang ulama dari Mekah tahun 1803 yang terkenal

itu maka dimulai pulalah usaha pembaharuan ajaran agama Islam yang menimbulkan

“Gerakan Paderi”.

Gerakan Paderi ini ditantang oleh rakyat maka kaum Paderi mendapat

perlawanan hebat dari golongan adat.

Suatu peristiwa yang sangat mengejutkan di Minangkabau ialah pembunuhan

besar-besaran di Koto Tangah yang dilakukan oleh kaum Paderi dibawah pimpinan

Tuanku Lelo, bawahan dari Tuanku Rao (1809), hanya Raja Arifin Muning

Alamsyah dan seorang cucunya dapat melarikan diri dari kepungan dan pembunuhan

dari kaum Paderi.

Sejak peristiwa itu kerajaan Pagaruyung dibawah pimpinan Raja Arifin

Muning Alamsyah yang sejak dulu mempunyai nama harum dan indah hanya tinggal

nama puing saja lagi,bekas dari kerajaan besar, tetapi kerajaan itu tetap hidup dalam

dada tiap-tiap orang Minangkabau dan tetap menyintuh hati nuraninya”.111

Cara-cara kekerasan sebagaimana diuraikan diatas yang tidak elok dalam

pelaksanaan ajaran Islam, terutama di Minangkabau yang menyebabkan mereka

trauma berat dengan kejadian pembunuhan kaum Paderi terhadap keluarga raja

Pagaruyung itu, karena tujuan yang baik hendaknya juga dilaksanakan dengan cara-

cara (wasaail) yang baik juga.

Syekh Sulaiman Ar Rasuli Candung menjelaskan keselarasan adat dan agama

Islam di Minangkabau, dengan judul “Perdamaian Antara Adat dan Syara’”

dalam sebuah buku beliau yang ditulis dalam tulisan Arab melayu sebagai berikut:

“Maka setelah adat dan syara’ berjalan di Minangkabau ini tumbuhlah
persalahan (timbul perselisihan) diantara penghulu-penghulu dan tuanku-

111 Ibid. Hal. 273-274.
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tuanku alim ulama, karena diantara ranting-ranting dan cabang-cabang adat
itu masih ada yang dilarang Allah dan RasulNya (dilarang agama), seperti
saluang barabab, manyabuang bajudi, dan lain-lain sebagainya. Maka dengan
kebijaksanaan (kearifan) penghulu-penghulu, tuanku-tuanku alim ulama,
orang tua-tua, cerdik pandai dialam Minangkabau ini dapatlah diperdamaikan
antara adat dan syara’, “Bak seperti memalu (membunuh) ular dalam benih,
tongkat pemukul jangan patah, tanah yang dipukul jangan lambang (rusak),
benih yang kena jangan rusak, ular dikukul jadi mati”. Artinya adat mesti
dipakai, syara’ mesti dikerjakan. Penghulu bertambah kebesarannya karena
adat dan syara’ sama-sama dikuasai oleh penghulu pada melalukan keduanya
(dikuasai keduanya), sedangkan pada masa dahulu adat saja yang dikuasai
oleh penghulu, dan tuanku-tuanku alim ulama menfatwakan dan
menerangkan pada penghulu, mana cabang permainan adat yang tidak
disukai agama itu dibuang hanyut kehilir air, dan disurukkan ketanah lakang
(kelobang tanah), dan dinamai adat jahiliyyah, sedangkan yang akan
dipakai di Minangkabau ini ialah adat Islamiyyah.

Maka perdamaian ini dipotongkan kerbau, dimakan dagingnya, dikacau
(dibuang)  darahnya, ditanam (dibuang) tanduknya, dilicak pinang ditabur
batu, diikat dengan Al-Fatihah, dikarang “sumpah satia” (sumpah setia),
siapa yang melanggar akan dimakan “biso kawi” (siksa yang hebat) diatas
dunia, dimakan kutuk Kalam Allah, akhirnya disudahi dengan doa selamat,
dan dikarang bermacam-macam pantun seperti tersebut dibawah ini,
yangmana pepatah itu sama-sama dibacakan dalam hadis melayu, supaya
mendatangkan gembira dan suka dalam hati pembaca:

Babelok jalan karimbo * Bakotat ayam diparak

Dari parak tabang kabarat

Elok aturan di Minangkabau * Adat disandi syara’
Syara’ ditolong oleh adat.

Babelok jalan karimbo * Luruih labuah ka Talawi

Dikida parak si Hasim

Elok aturan di Minangkabau * Tubuahnyo adat nan kawi

Jiwanyo syara’ yang lazim

Babelok jalan karimbo * Baparak sabalah kida

Pananam kacang balimbiang

Elok aturan di Minangkabau * Adat jo syara’ sanda manyanda

Umpamo aua dengan tabiang

Babelok jalan karimbo * Bararak mambao bingkai

Elok aturan di Minangkabau * Syara’ mangato adat mamakai

Babelok jalan karimbo * Parak si Hasim nan ditujunyo

Elok adat di Minangkabau * Syara’ yang lazim suluah bendangnya. 112

112 Syekh Sulaiman Ar Rasuli. “Kitab Pertalian Adat dan Syara’ Yang Terpakai di Alam
Minangkabau. Hlm. 31-32. Ditulis dengan tulisan Arab Melayu tanggal 18 Sertember 1927.
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Dengan urainan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli diatas jelahlah bahwa Islam

masuk ke Minangkabau secara damai dengan tanpa melalui kekerasan, karena pada

dasarnya adat itu fungsi utamanya adalah pelaksana dan pengamal hukum Islam

dengan baik, hal itu dapat difahami dari rangkaian bait diatas yang berbunyi:

- “Tubuahnyo adat nan kawi, jiwanyo syara’ yang lazim”, maksudnya adat itu

sudah merupakan tindakan dan perbuatan nyata dari syara’, sehingga

diibaratkan bagaikan tubuh manusia itu sendiri yang secara nyata dapat dilihat

gerak gariknya secara nyata pula, dan adat itu sudah kuat (kawi) tertanam dalam

masyarakat Minangkabau, jiwa adat itu adalah syara’ atau Islam yang menjiwai

atau mengendalikan masyarakan adat Minangkabau itu dalam kehidupan mereka

sehari-hari, dan hal itu sudah lazim dan semestinya dilakukan oleh masyarakat

Minangkabau, oleh sebab itu sampai sekarang faktanya masyarakat dikampung-

kampung atau kampung pedesaan sudah biasa mengadakan pertemuan atau rapat

untuk kemajuan kampung atau nagari mengadakan rapat musyawarah di Surau

(Mushalla) atu di Masjid yang menunjukkan bahwa hasil rapat tersebut harus

dijiwai dan sesuai dengan syara’.

- “Adat jo syara’ sanda manyanda, Umpamo aua dengan tabiang”, yang berarti

adat dan syara’ diibaratkan bagiakan pohon “aur” yang merupakan semacam

pohon bambu yang berdiri ranting-rantingnya dengan “tanah tebing” tempat

biasa aur itu tumbuh yang keduanya salaing membutuhkan dan saling

memerlukan, karena aur itu tidak bisa tumbuh dengan tanpa tebing, dan tebing

itu akan runtuk dibawa arus air dengan tanpa ditahan oleh akar-akar aur yang

kokoh itu.
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- “Syara’ mangato adat mamakai”, “Elok adat di Minangkabau, Suar’a yang lazim

suluah bendangnya”, yang berarti adat itu merupakan pelaksanaan titah syara’

semata, karena pedoman dan acuannya adalah hukum syara’.

Syekh Sulaiman Ar-Rasuli masih prihatian karena ada dua masalah hukum

syara’ yang belum berjalan di Minangkabau, sebagaimana tulisan beliau yang

berbunyi:

“Cuma yang tidak berjalan dua perkara saja, pertama menutup aurat

perempuan, kedua membahagi harta peninggalan mayyit”.113

Dengan uraian diatas ternyata Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sudah lama

mengingatkan masyarakat Minang agar memperhatikan dengan baik bahwa ada dua

masalah hukum syara’ yang penting yang belum berjalan di Minangkabau, walaupun

sudah dicanangkan kaidah adat yang berbunyi “adat basandi syara’, syara’ basandi

Kitabullah Al-Quran”, kedua masalah itu ialah:

a. Masalah menutup aurat kaum perempuan di Minangkabau yang belum

memenuhi pakaian atau busana muslimah yang dapat menutup seluruh aurat

mereka menurut hukum syara’, yang biasa disebut dengan istilah “jilbaab”,

atau berbagai istilah lainnya yang memenuhi kriteria busana muslimah yang

dapat menutup seluruh aurat mereka namun tetap elegan dan pantas bagi

seorang muslimah di Minangkabau.

b. Membagi harta peninggalan orang yang sudah meninggal dunia, yang lazim

disebut dengan istilah Hukum Kewarisan Islam atau Hukum Faraaidh, yang

sepenuhnya berdasarkan nashsh yang sharih dalam Al-Quran dan Al-Hadits

yang sudah menjadi Ijm’a Ulama, dan hal inilah yang sesuai dengan bahasan

113“ Kitab Pertalian Adat dan Syara’ yang Terpakai di Alam Minangkabau”, yang ditulis
dengan tulisan Arab Melayu, tanggal 18 September 1927.
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penulis dalam disertasi ini, karena memang faktanya sampai sekarang masih

terdapat dualisme hukum kewarisan di Minangkabau.

Tulisan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu tegas menjelaskan bahwa hukum

kewarisan adat Minangkabau yang berlaku pada harta pusaka tinggi yang intinya

“dari niniak turun kamamak, dari mamak turun kakamanakan” itu belum sesuai

dengan hukum kewarisan Islam, dan sekaligus tulisan beliau tersebut membantah

tulisan Amir Syarifuddin yang mengatakan seolah-olah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli

mengikuti pendapat Syekh Rasul (H, Abdul Karim Amrullah), mengenai kewarisan

harta pusaka tinggi di Minangkabau, yang terhindar dari kelompok harta yang harus

diwariskan menurut hukum Faraaidh.114

Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat Syamsul Bahri

mengatakan sebagai berikut:

- Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah diantara ulama Minangkabau

yang tegas-tagas menyatakan bahwa hukum kewarisan adat Minangkabau itu

tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam, bahkan khianat terhadap amanat

Allah swt, yang berarti sudah terjadi perampasan oleh kemenakan terhadak hak

milik kewarisan anak pewarisan, dan lain sebagainya.

114 Amir Syarifuddin menulis dalam bukunya “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam
Lingkungan Adat Minangkabau”. Halaman 278. Sebagai berikut :
“Ulama yang datang kemudian sesudah Syekh Ahmad Khatib melihat masalahnya berbeda dengan
apa yang dilihat Syekh Ahmad Khatib, hingga memberikan pendapat yang berbeda tentang
hukumnya. Di antara mereka adalah murid beliau Syekh Rasul (H. Abdul Karim Amrullah). Ulama
yang belakangan ini melihat harta pusaka dalam bentuknya yang sudah terpisah dari harta
pencaharian. Beliau berpendapat bahwa harta pusaka itu sama keadaannya dengan harta wakaf atau
harta musabalah yang pernah diperlakukan  oleh Umar bin Khattab atas harta  yang didapatnya di
Khaibar yang telah dibekukan tasarrufnya dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
Penyamaan harta pusaka dengan harta wakaf tersebut walaupun masih ada titik perbedaannya, adalah
untuk menyatakan bahwa harta tersebut tidak dapat diwariskan. Karena tidak dapat diwariskan maka
terhindar harta tersebut dari kelompok harta yang harus diwariskan menurut hukum Faraid, dengan
arti tidak salah kalau padanya tidak berlaku hukum Faraid. Pendapat beliau ini diikuti oleh ulama lain
di antaranya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli”.
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- Maka setelah terjadi pembagian harta itu menjadi harta pusaka tinggi dan harta

pusaka rendah terjadilah kompromi antara hukum kewarisan adat dengan

hukum kewarisan Islam, dengan ketentuan harta pusaka tinggi tunduk pada

hukum kewarisan adat Minangkabau, dan harta pusaka rendah tunduk pada

hukum kewarisan Islam.115

E. 3. Seminar Hukum Adat Minangkabau di Padang Tahun 1968

Sebelum seminar ini diadakan sudah diadakan pertemuan-pertemuan antara

tokoh-tokoh hukum adat dengan tokoh-tokoh Islam di Minangkabau untuk

membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan harta pusaka dengan harta

pencaharian.

Untuk lebih memantapkan kedudukan harta pusaka serta sosialisasi hasilnya

maka diadakan Seminar Adat Minangkabau di Padang Tahun 1968 yang hasil

kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Terhadap harta pencaharian berlaku hukum Al-Faraaidh, sedangkan terhadap

harta  pusaka berlaku hukum adat.

2. Menyerukan kepada seluruh Hakim Pengadilan Negeri diseluruh Sumatera Barat

dan Riau supaya memperhatikan Ketetapan Seminar Hukum adat Minangkabau

ini.

3. Harta pusaka di Minangkabau merupakan harta badan hukum yang diurus dan

diwakili oleh Mamak Kepala Waris diluar dan dalam Pengadilan.

4. Anak kemenakan dan Mamak Kepala Waris yang termasuk kedalam badan

hukum itu, masing-masing bukanlah pemilik dari harta badan hukum itu.

5. Harta pencaharian diwarisi oleh ahli waris menurut hukum Al-Faraaidh.

115 Hasil wawancara penulis dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat
tersebut pada akhir Desember 2015 di Padang.
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6. Yang dimaksud dengan harta mata pencaharian bagi wanita yang bersuami ialah

seperdua dari harta yang didapat oleh seseorang selama dalam masa

perkawinannya, ditambah dengan harta bawaannya.

7. Seseorang dibenarkan berwasiat baik kepada kemenakannya maupun kepada

yang lainnya hanya sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta pencaharian.116

Kearifan masyarakat adat Minangkabau di Padang tahun 1968 ini

mengukuhkan lagi hasil pertemuan Bukit Marapalam dan kongres adat di

Bukittinggi yang pada intinya menegaskan bahwa harta pusaka tinggi tunduk pada

ketentuan hukum kewarisan adat, dan harta pusaka rendah yang berasal dari harta

pencaharian tunduk pada hukum kewarisan Islam dengan berbagai fariasi dan

penyempurnaan, yang intinya masih tetap berlaku dualisme ketentuan hukum

kewarisan di Minangkabau, yang tentu dalam uraian berikutnya penulis akan

memberi analisa tersendiri secara ilmiah agar keadaan hukum kewarisan di

masyarakat Minangkabau lebih baik lagi.

116 Ibid. Hal. 286-287.


