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Bismillaahir Rahmaanir Rahiim 

Etnis atau suku Minangkabau oleh T.S. Raffles (Gubernur 
Jenderal semasa Inggris menjajah Kepulauan Nusantara Indonesia, 
selama sekitar tujuh tahunan, puluhan kedua abad ke-19) dalam 
bukunya The History of Java, dinilai sebagai suku Melayu yang 
pemahaman, pengamalan, dan penghayatan mereka terhadap ajaran-
ajaran syari’ah Islam jauh lebih baik dibandingkan suku Jawa. Di sisi lain, 
kenyataan sejarah membuktikan bahwa Minangkabau semenjak Islam 
belum dikenal sampai terislamisasikan telah memiliki tatanan hidup 
terstandar lengkap dan rapi. Terikat erat dan dipegang teguh, sebagai 
anutan bersama yang disebut “Adat”. 

Proses perjalanan dua norma yang berbeda; asli (Adat) dan 
pendatang (Islam) ini, adakalanya berdampingan, serasi. Tetapi kadang 
kala juga bersisian atau bahkan bersimpangan jalan, serta juga panas-
dingin dalam situasi konflik. Karakter elastis, akomodatif, bulat-mufakat 
(bulek aie dek pambuluh - bulek kato dek mupakeik; usang-usang 
diperbarui; sekali air bah - sekali tepian berubah; terimpit nak di atas - 
terkurung nak di luar; dan sebagainya) orang Minangkabau 
mempengaruhi pergandengan tangan antara Adat dan Islam, “Adeik 
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basandi syarak, syarak basandi kitabullah” – Adat bersendi syarak, syarak 
bersendi kitabullah dan dikukuhkan lagi dengan syarak mangato adeik 
mamakai – norma-norma syarak/Islam diimplementasikan oleh adat, 
yaitu Adeik nan sabana adeik atau Adat yang Sesungguhnya, “Adat 
bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah” di atas. 

Atas dasar ini, seluruh entitas Melayu Minangkabau terpandang 
sebagai “etnis yang keras ke adat dan taat beribadat”. Semua mereka, 
tanpa kecuali, apakah yang tergolong ninik-mamak, cerdik-pandai, alim-
ulama, tua-muda, penduduk kota-pelosok desa, dan seterusnya, selama 
ini hidup berkarakter seperti itu; entah kalau sekarang?  

‘Adat yang Sebenar Adat’, yang seolah-olah sudah dicoraki 
“transendental” itu, disempurnakan dengan Alam Takambang Jadi Guru 
- Alam Terkembang Jadi Guru”, dipersandingkan menjadi satu menjadi: 
“Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullaah, Alam Terkembang 
Jadi Guru”. Seterusnya, secara moral dan kultural, diakui sebagai 
“Landasan Filosofis Pandangan Hidup Orang Minangkabau”. 

Disadari atau tidak, disengaja atau kebetulan saja, menurut 
pandangan saya, “Alam Terkembang Jadi Guru” itulah substansi yang 
sesungguhnya dari misteri Allah menciptakan alam semesta dan manusia 
pemangku ilmu sebagai amanat-Nya. Mari renungkan sejenak sebutir 
firman Allah (terjemahannya saja) di bawah ini: 

“(Allah) Yang Maha Pemurah 

Yang mengajarkan al-Qur’an 

Yang mencipta manusia 

Yang mengajarinya cerdas menangkap yang benar” 

`  

Kutipan terjemahan sezarrah (seukuran sebutir pasir yang paling 
halus di pinggir pantai yang teramat luas) yang dicuilkan dari teks tertulis 
kitab suci al-Qur’an, surat 55 (al-Rahmaan), ayat pertama sampai dengan 
ayat keempat di atas, dengan pasti menyurat dan menyiratkan bahwa 
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sebelum manusia diciptakan, Allah telah menciptakan alam raya semesta 
ini untuk dibaca, karena Allah (ar-Rahman) telah “menaburkan” 
(‘allama) al-Qur’an kepada dan ke dalamnya, ke atas dan ke bawahnya 
yang tanpa batas, ke segenap penjurunya yang tak bertepi, ke segala ruang 
angkasa dan benda-bendanya yang tak terpermanai jumlahnya, ke 
relung-relung bumi yang sekecil dan sebesar apapun, dan seterusnya 
tanpa dapat disebut dan dibayangkan, karena terbatasnya potensi yang 
dimiliki manusia untuk itu. Taburan itu begitu rupa sempurna sistema 
dan metodosnya, pemerataan dan jaminan penerapan atau 
implimentasinya yang harmonis, serasi dan seimbang kualitas dan 
kuantitasnya, sehingga Jagat Raya Semesta (sang kosmos) itu dapat 
dikatakan “Representasi al-Qur’an” seutuhnya, yang mesti dibaca, 
ditatap, diungkap, dipikirkan, dihayati, dirasai, direnungkan, dan 
“diakali”. “Diimani” dan sekaligus “diamini”. Itulah makna hakiki yang 
sesungguhnya dari al-Qur’an, bukan hanya sekedar “yang dibaca”. 

Dalam teks kitab suci al-Qur’an banyak sekali informasi yang 
menyatakan bahwa berbagai dan bahkan dapat dikatakan seantero 
fenomena semesta itu adalah ayat-ayat Allah. Semua itu menjadi objek 
bacaan, renungan, dan olahan manusia, “sang anthropos”, jenis ciptaan 
kedua (yang dimuliakan sebagai khalifah di bumi). Kepada anthropos, 
ar-Rahman mengajarinya “cerdas/al-bayan” atau kecerdasan, karena 
penciptaannya dilengkapi dengan potensi akal. Pekerjaan akal adalah 
berpikir. Dia boleh memikirkan apa saja tentang cosmos, bahkan tentang 
dirinya sendiri, tapi jangan coba-coba memikirkan tentang Allah – ar-
Rahman, atau Theos.  

Ibnu Khaldun, ahli sejarah dan filsafat sosial Muslim, 
menyatakan, ibarat timbangan, maka akal itu dapat diumpamakan 
sebagai timbangan emas yang sangat teliti lagi peka dan sensitif, akan 
tetapi janganlah timbangan emas itu dipakai untuk menimbang gunung. 
Jelas, maksudnya adalah pikirkanlah segala sesuatu apa saja tentang alam 
semesta, termasuk diri sendiri, tapi jangan pikirkan tentang Allah. Allah 
Maha Ghaib. Dia bukan objek potensi pemikiran akal manusia, tetapi 
objek potensi lain milik manusia, yaitu iman. Iman tertanam di lubuk 
hati manusia yang terdalam, sedangkan akal bergejolak dalam otak di 
kepala.  
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Untuk menata hidup setiap individu dan sosial, orang 
Minangkabau merumuskan asas filosofis, “Adat Bersendi Syarak, Syarak 
Bersendi Kitabullah, Alam Terkembang Jadi Guru”. Kitabullah di sini 
identik dengan alam semesta. Jangan ada yang disia-siakan; daun sehelai 
yang jatuh ke tanah ada maknanya, sebutir pasir punya kekuatan, seekor 
semut kecil pun berpotensi besar, orang buta penghembus lesung, yang 
pekak pelepas meriam, yang bisu penyimpan rahasia; jadi tidak ada yang 
sia-sia; maa khalaqta haadzaa baathila. 

Dimotivasi dan terinspirasi oleh landasan falsafah hidup seperti 
tersebut di atas itulah mereka “menjadi orang”; di ranah ataupun di 
rantau. Di ranah mereka terkategorikan menjadi: niniek-mamak, alim-
ulama, dan cadiek-pandai yang menyatu bagaikan “tungku tigo 
sajarangan” atau “tali tigo sapilin”. Kategori yang dianggap sudah baku 
ini mestinya dilengkapi dengan dua elemen lainnya, yaitu “bundo 
kanduang” dan “anak kemenakan’. 

Di rantau, pengkategorian ini kelihatannya tidak terstruktur, 
terfungsikan, dan terorganisir seperti yang di ranah. Mereka lebih kuat 
ke nafsi-nafsi, lebih mau berkompetisi dari pada berkooperasi; maju 
sendiri-sendiri; padahal “orang utama nomor satu mereka”, Mohamad 
Hatta, berjuang keras membangun ekonomi bangsa dan negara untuk 
mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang adil dan merata 
berdasarkan Pancasila melalui koperasi. Memang tidak bisa pula 
diingkari bahwa di mana-mana rantau ada organisasi persatuan mereka 
yang se-daerah asal, sekedar sebagai wadah atau ajang pertemuan 
kekeluargaan seperlunya saja. 

Sesungguhnya semangat “mau merantau” bagi orang 
Minangkabau, tidak terpisahkan dari amanat filosofi budaya mereka. 
Karatau madang di hulu, babuah babungo balun – maranntau bujang 
dahulu di rumah baguno balun (karatau madang di hulu, berbuah 
berbunga belum - merantaulah bujang dahulu, di rumah berguna 
belum), salah satu pesan adat yang jelas-jelas memotivasi berkobarnya 
semangat merantau itu. 
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Dari syarak mereka baca salah satu ayat dari teks kitab suci al-
Qur’an, surat 62, al Jumu’ah, ayat 10: (yang artinya) “Apabila shalat telah 
dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah 
dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung”. Bertebaranlah 
di bumi mencari karunia Allah, identik dengan “merantaulah kalau ingin 
berhasil’; secara optimal. Keberhasilan dakwah Nabi Muhammad saw 
diperoleh setelah beliau hijrah (merantau) ke Madinah. Segala jenis corak 
nikmat dan karunia Allah (iman, ilmu, perjuangan, kekuasaan, kekayaan, 
kemakmuran dan juga kesengsaraan, dan seterusnya), relatif mudah 
diperoleh di perantauan daripada hidup menetap bagaikan katak di 
bawah tempurung, di tanah tumpah darah kelahiran. 

Bagi perantau-perantau asal Minangkabau, itulah yang mereka 
cari dan itu pulalah yang diajarkan oleh lingkungan alam terkembang 
tempat mereka bermukim, akan bagaimana dan menjadi apa mereka, 
ulama, cerdik-cendekia, pahlawan, penguasa, hartawan, makmur 
sejahtera, semua itu berhasil mereka raih di rantau; akan tetapi tak 
mustahil ada juga satu dua yang jadi melarat-menderita. 

Salah seorang perantau mereka, Syaikh Ahmad Khatib al-
Minangkabawi (1852-1916/1917) setelah hidup di tanah suci Makkah 
al-Mukarramah, daerah perantauannya sampai akhir hayatnya, berhasil 
menjadi Ulama Besar dan Imam Besar Masjid al-Haram bagi penganut 
mazhab Syafi’i. Bukan hanya itu, beliau adalah guru utama dari 
keseluruhan ulama dan tokoh-tokoh penting Kaum Muda dan Kaum 
Tua umat Islam Asia Tenggara dan Kepulauan Nusantara Indonesia abad 
ke-20. 

Sederetan nama yang nyantri kepada beliau di Masjidil Haram 
dan “Koloni Jawi” di Mekkah, rasanya perlu disebutkan, seperti: H. 
Muhammad Nur, menjadi Mufti Besar Kesultanan Langkat, Syeikh Haji 
Hasan Ma’sum, menjadi Imam dan Mufti Besar Kesultanan Deli, K.H. 
Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, K.H. Hasyim Asy’ari, pendiri 
Pesantren Tebuireng dan pemimpin terkemuka Nahdatul Ulama, Syeikh 
Thaher Jalaluddin al-Azhari, untuk Singapura dan Semenanjung Tanah 
Melayu, dan seterusnya, termasuk Haji Agus Salim, tokoh besar Syarikat 
Islam (SI) Putih, Doktor Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul), dan 
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Doktor Abdullah Ahmad, masing-masing pendiri Thawalib dan 
Adabiyah School, lembaga pendidikan Islam Modern dan Sekolah 
Umum Modern untuk anak-anak pribumi. 

Dan jangan lupa, dua tokoh pemikir pelopor dan penggerak 
utama kelahiran dan perkembangan “Pendekatan Scientific Cum 
Doctriner” (pendekatan akal dan wahyu dalam memahami fenomena 
manusia dan kemanusiaan) masa kini, yaitu Prof. Dr. H. A. Mukti Ali 
dan Prof. Dr. Harun Nasution, dengan IAIN/UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta dan IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai home 
basic-nya masing-masing.  

Saudara Febri Yulika yang telah berhasil mengungkap “Makna 
Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau, Relevansinya dengan 
Musyawarah Adat”, mengingatkan orang kepada para failasuf Muslim 
era klasik, seperi: Al-Kindi, Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Rusyd, Ibn Khaldun, 
dan bahkan pemikir-pemikir kenamaan Muslim kontemporer, seperti: 
M. Iqbal, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Fazlurrahman, 
Mohamad Hatta, Mohamad Natsir, dan lain-lainnya. Mereka berangkat 
dari satu khazanah, “Islam”, mengharungi “Belantara Alam Terkembang 
– Al-Qur’an”, dan bertemu di satu puncak, yaitu keharmonisan dua 
potensi - ilmu pengetahuan/akal dan iman/wahyu. Dalam Islam 
keduanya tidak bertentangan melainkan saling kuat-memperkuat, karena 
berasal dari sumber yang satu, yaitu Yang Maha Tahu/al-’alim. 

“Musyawarah” yang mendapat tempat terhormat dalam 
masyarakat adat Minangkabau berasal dari teks al-Qur’an, “wa hum 
Syuura bainahum” – mereka saling bermusyawarah antara sesama 
mereka. 

Akhirnya dapatlah dikatakan, bahwa saudara Febri, dengan 
tulisannya ini, telah berperan memperjelas betapa uniknya falsafah “Adat 
Nan Sabana Adat dan Alam Takambang Jadi Guru” orang 
Minangkabau. Dalam keunikan itu terungkaplah bahwa adat beraroma 
transendental dan syarak tidak terpisah dari nilai-nilai yang profan – alam 
terkembang adalah ayat-ayat kauniyah. Akal dan wahyu atau iman tidak 
bertentangan atau dipertentangkan dalam falasah hidup mereka. Adalah 
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janggal, kalau ada semboyan “hidup berakal mati beriman” di sementara 
kalangan mereka itu harus dikoreksi menjadi “hidup berakal dan 
beriman, begitupun mati”. Mereka yang hidupnya buta (a’ma) di dunia, 
di akhirat mereka juga akan a’ma.  
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Rasanya istilah filsafat belum terlalu akrab di kalangan 
masyarakat Minangkabau, dibandingkan dengan istilah tambo atau 
pepatah-petitih. Kalau saya tidak salah ingat, baru dua orang tokoh 
Minangkabau yang berbicara tentang filsafat dalam konteks 
keminangkabauan, yaitu Prof. Mr. M. Nasroen – yang pada tahun 1971 
menulis sebuah buku tentang Dasar Falsafat Adat Minangkabau – dan 
Dr. Bahder Djohan, yang pernah menyarankan dibangunnya sebuah 
fakultas filsafat di Sumatera Barat. 

Namun saya percaya bahwa cepat atau lambat masyarakat 
Minangkabau perlu mengembangkan pemikiran filsafatnya sendiri, 
bukan saja agar bisa tersedia literatur yang relatif lengkap tentang 
pandangan hidup keminangkabauan, tetapi juga agar dapat diselaraskan 
dua sumber nilai kultural Minangkabau, yaitu adat Minangkabau yang 
merupakan hasil dari renungan “alam takambang jadi guru” dengan 
agama Islam, yang merupakan salah satu dari tiga agama wahyu 
universal.  

Apa sebabnya dua sumber nilai kultural Minangkabau tersebut 
masih harus diselaraskan? Sebabnya adalah kenyataan, walaupun sudah 
demikian sering dicanangkan bahwa sistem nilai Minangkabau 
didasarkan pada keserasian ajaran Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi 
Kitabullah (ABS SBK), namun sukar untuk dibantah bahwa masih 
terdapat berbagai masalah konkret - khususnya tentang hubungan 
kekerabatan dan masalah pewarisan - serta masih adanya berbagai 
perbedaan tafsiran tentang keserasian norma serta tentang 
pelaksanaannya dalam kenyataan hidup sehari-hari.  
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Sebagai akibatnya, masih terdapat banyak silang-sengketa dalam 
masyarakat Minangkabau, sebagian di antaranya merupakan sengketa 
yang berlarut-larut. Oleh karena itu, bukanlah suatu kebetulan ketika 
sejarawan Jeff Hadler menamakan bukunya tentang Minangkabau 
dengan judul yang terasa menggigit, “Sengketa Tiada Putus”. 

Dalam pandangan saya, pendekatan filsafatlah yang dapat 
mencarikan berbagai alternatif modus yang dapat dipilih untuk benar-
benar mengintegrasikan adat Minangkabau yang profan dengan agama 
Islam yang sakral. 

Saya bersyukur bahwa secara bertahap telah muncul tulisan 
mengenai pemikiran filsafati tentang keminangkabauan ini, yaitu oleh 
Dr. Nursyirwan tentang Manusia Minangkabau: Makna Menjadi Orang 
dalam Filsafat Minangkabau (2010) dan Dr. Febri Yulika tentang 
Epistemologi Minangkabau: Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat 
Minangkabau (2012).  

Sungguh menarik, walaupun tulisan Dr. Febri Yulika ini diawali 
dengan pengakuan –atau pengukuhan– terhadap pentingnya peranan 
ABS-SBK dalam masyarakat Minangkabau, namun pengakuan atau 
pengukuhan tersebut segera diikuti dengan pengakuan lainnya, bahwa 
dewasa ini terdapat ‘degradasi Minangkabau’ yang terutama disebabkan 
oleh faktor dari luar. Dengan jelas Dr. Febri Yulika mengungkapkan,  

“Paparan di atas membawa pemahaman bahwa penelitian tentang 

epistemologi filsafat adat Minangkabau merupakan sesuatu yang 
menarik dan penting, tidak saja secara teoretis dan dalam ungkapan-

ungkapan filosofis yang tertuang di dalam pepatah-petitih adat, namun 

juga harus dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan 
sehari-hari. Upaya mencari kaitan dan relevansi itu semakin penting, 

ketika masyarakat Minangkabau mulai tercerabut dari akar budayanya, 

mulai kehilangan jati diri dan makna terdalam dari budayanya.” 

 

Tulisan Dr. Febri Yulika ini tidak membahas seluruh aspek 
filsafat Minangkabau –yang meliputi aspek ontologis, epistemologis, dan 
aksiologis– tetapi khusus membahas aspek epistemologis, yaitu mengkaji 
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“cara bagaimana manusia memperoleh pengetahuan serta kriteria 
kebenaran yang dihasilkan oleh pengetahuan”. Dengan kata lain, Dr. 
Febri Yulika terutama membahas asal-muasal tambo serta pepatah-
petitih yang sudah demikian lama dimanfaatkan manusia Minangkabau 
untuk memahami diri serta lingkungannya, baik dalam konteks suku, 
nagari, maupun dalam konteks kerajaan yang pernah ada.  

Walaupun belum membahas filsafat Minangkabau secara 
menyeluruh, namun adalah jelas bahwa kajian epistemologis 
Minangkabau ini akan besar manfaatnya, oleh karena, paling tidak akan 
mengkaji secara kritis dua sumber nilai filsafati Minangkabau, yaitu 
tambo dan pepatah-petitih, serta relevansinya untuk saat ini. 
Bagaimanapun juga, pepatah-petitih masih memegang peranan penting 
dalam pola pikir masyarakat Minangkabau, terutama tentunya di 
kalangan para pemangku adat, yang menurut catatan Lembaga 
Kerapatan Adat Alam Minangkabau berjumlah sekitar 60.000 orang. 

Seperti dapat diduga, tulisan Dr. Febri Yulika ini belum banyak 
menyentuh kajian filsafati terhadap ajaran agama Islam, paling tidak 
paham agama Islam seperti yang dianut oleh orang Minangkabau. 
Dengan demikian, maka esensi filsafat Minangkabau yang dibahas dalam 
tulisan ini masih tetap adalah tambo dan pepatah-petitih yang berakar 
pada pandangan terhadap alam. Ayat-ayat Al Quran -yang bersifat 
supranatural- serta hadits Nabi dapat berperan sebagai unsur pelengkap 
atau unsur pendukung bagi pandangan filsafati Minangkabau, 
khususnya yang menyangkut aspek teologi. 

Berikut ini sekedar beberapa catatan singkat tentang hal-hal 
yang menarik dari buku ini untuk kita dalami lebih lanjut: 

Menurut Dr. Febri Yulika, filsafat adat Minangkabau menurut 
tambo bersumber dari pemikiran dua orang datuk yang satu ibu 
berlainan bapak, yaitu Datuk Perpatih nan Sabatang dan Datuk 
Ketumanggungan. Kedua datuk inilah yang menjadikan alam sebagai 
sumber inspirasi dan titik-tolak dalam meletakkan dasar-dasar filsafat 
adat Minangkabau. Ditinjau dari segi metode berpikir, dengan demikian 
filsafat Minangkabau menggunakan metode induktif, artinya dari 
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pengalaman empirik khusus, ditarik suatu kesimpulan yang bersifat 
umum, melalui penggunaan akal, intuisi, dan wahyu. “Filsafat 
Minangkabau tidak bersifat spekulatif”, demikian ungkap Dr. Febri 
Yulika. Pernyataan ini penting, oleh karena pada suatu sisi dapat 
menyebabkan masyarakat Minangkabau terjerat dalam paham 
pragmatisme, dan pada sisi lain menghambat berkembangnya pemikiran 
filsafati yang menghendaki kedalaman pemikiran.  

Dengan mengutip Nasroen, Dr Febri Yulika menegaskan bahwa 
kepercayaan asli nenek moyang Minangkabau memang tidak mengenal 
sistem keakhiratan. Hal ini dapat dipandang secara positif, oleh karena 
memberi peluang pada masuknya agama-agama. Sebelum kedatangan 
agama Islam –yang datang tidak bersamaan di daerah Minangkabau– 
memang sudah datang terlebih dahulu agama Hindu dan Budha, yang 
hanya berpengaruh di kalangan raja-raja saja. Baru agama Islamlah, yang 
dalam konsep politiknya juga menganut visi egalitarian, bisa menarik 
minat masyarakat Minangkabau. 

Dilihat dari substansi yang terkandung dalam filsafat 
Minangkabau, pada dasarnya filsafat Minangkabau mengatur dua materi 
pokok, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan 
antara manusia dengan alam. Tidak terdapat gagasan teologis tentang 
adanya sesuatu kekuatan ghaib yang bersifat ilahiah yang menguasai 
seluruh alam, seperti Debata Mulajadi Nabolon dalam adat Batak.  

Filsafat Minangkabau cukup rinci mengatur hubungan etis 
antara manusia dengan manusia, bukan hanya antara orang yang satu 
dengan orang yang lain, tetapi juga antara kelompok yang satu dengan 
kelompok yang lain, termasuk hubungan antara suku dan nagari. 
Keseluruhan konsep etika Minangkabau ini berkisar di sekitar budi, yang 
menjadi ukuran, apakah seseorang itu bisa diperlakukan sebagai orang 
ataukah tidak. 

Sungguh menarik, dalam pandangan filsafati Minangkabau, 
kekuasaan tertinggi di dalam masyarakat bukanlah orang, tetapi 
kebenaran, yang hanya bisa dicapai melalui musyawarah mufakat. 
Dengan kata lain, dalam filsafat Minangkabau pada dasarnya setiap 
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kekuasaan harus bersifat impersonal, dan hanya dapat diwujudkan 
melalui proses demokratis, dan tidak ada ruang untuk konsep kekuasaan 
yang bersifat otoritarian atau bersifat supranatural.  

Dalam mengatur hubungan antar manusia dan antara manusia 
dengan manusia dan antara manusia dengan alam ini, filsafat 
Minangkabau merujuk pada tiga standar kebenaran, yaitu alua (sistem), 
patuik (kesesuaian), dan mungkin (peluang). Tiga standar kebenaran ini 
harus dicapai melalui pendekatan rasional serta etis, yang disebut sebagai 
raso dan pareso. Bersama dengan alur dan patut, anggo dan tanggo, serta 
musyawarah mufakat, raso dan pareso merupakan empat landasan 
filosofis masyarakat Minangkabau. 

Dengan mengutip Kato, Dr. Febri Yulika mengutarakan bahwa 
alam dalam pemahaman filsafat Minangkabau bukanlah sekedar muka 
bumi, tetapi suatu entitas abstrak, yang merupakan ‘sumber ide tentang 
kehidupan dan sumber inspirasi’. Dengan kata lain, alam adalah 
makrokosmos. 

Walaupun terdapat persamaan dalam memahami alam sekitar, 
namun terdapat perbedaan dalam tatanan sosial yang dikembangkan oleh 
filsafat Minangkabau, antara tatanan yang bersifat aristokratis Koto 
Piliang yang diletakkan oleh Datuk Ketumanggungan, dengan tatanan 
demokratik-egalitarian Bodi Caniago yang diletakkan oleh Datuk 
Perpatih nan Sebatang. Dengan demikian, sesungguhnya tidak seluruh 
Minangkabau menganut prinsip demokratik-egalitarian di dalam 
tatanan masyarakatnya. 

Bisa dipertanyakan dari manakah datangnya ilham dari kedua 
datuk tersebut untuk menjadikan alam sebagai sumber sistem nilai 
filsafat. Walaupun tidak secara tegas dinyatakan, bukan mustahil bahwa 
ilham itu berasal dari –atau terkait erat dengan– mata pencaharian 
penduduk sebagai petani, yang dalam waktu yang cukup panjang 
menganut paham animisme dan dinamisme yang memang terkait 
langsung dengan alam.  

Kemungkinan adanya kaitan antara visi filsafati dengan latar 
belakang mata pecaharian serta watak penduduk ini kelihatannya cukup 
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disadari oleh Dr. Febri Yulika, yang menduga bahwa kedua datuk itu 
sesungguhnya bukanlah orang, tetapi ‘sebagai ide atau paham yang 
bertahan sepanjang masa’. Dengan kata lain, kedua ide atau paham 
tentang tatanan sosial tersebut merupakan shared values yang dianut 
penduduk Minangkabau, di Luhak Nan Tigo yang juga berbeda 
wataknya satu sama lain.  

Dengan mengutip A.A. Navis, Dr. Febri Yulika 
menggambarkan watak masyarakat Minangkabau menurut kampung 
halamannya sebagai berikut. Luhak Tanah Datar disifatkan sebagai 
buminya lapang, airnya tawar, ikannya banyak, dengan warna adat 
bendera kuning, sebagai tanda penduduknya yang ramah, suka damai, 
dan berjiwa sabar (buminyo lapang, aianyo tawa, ikannyo banyak); 
Luhak Agam digambarkan sebagai buminya panas, airnya keruh, ikannya 
liar (buminyo angek, aianyo karuah, ikannyo lia), dengan warna adat 
bendera merah, yang merupakan simbol dari penduduk yang keras hati, 
berani, dan suka berkelahi; dan akhirnya Luhak Lima Puluh Kota, yang 
digambarkan sebagai buminya sejuk, airnya jernih, dan ikannya jinak 
(buminyo sajuak, aianyo janiah, dan ikannyo jinak), dengan warna adat 
bendera biru, yang melambangkan masyarakat yang berkepribadian 
lembut, tenang, dan suka damai.  

Sebagai suatu rumusan citra diri, tidak mustahil para penduduk 
masing-masing luhak tersebut menyesuaikan sikap, perilaku, dan 
perbuatannya sehari-hari dengan formula tersebut di atas. Adalah 
kenyataan sejarah bahwa Perang Paderi (1821-1837) -sebagai konflik 
berdarah antara Kaum Adat dengan Kaum Paderi- berlangsung dahsyat 
di Luhak Agam. 

Jika ditelaah secara menyeluruh, terasa ada dua tema penting 
yang seyogyanya dikaji lebih dalam pada buku ini, yaitu tentang sistem 
kekerabatan matrilineal, dan tentang posisi ajaran agama Islam dalam 
keseluruhan filsafat adat Minangkabau. 

Walaupun sistem kekerabatan matrilineal memegang peranan 
sentral dalam struktur masyarakat Minangkabau, namun tidak banyak 
terdapat ulasan epistemologis yang disajikan Dr. Febri Yulika. Tidak 
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demikian jelas apa latar belakang dipilihnya sistem kekerabatan yang khas 
ini, berbeda jauh dengan sistem kekerabatan yang terdapat di daerah-
daerah tetangga Minangkabau. Lebih dari itu, juga kurang banyak 
dibahas perubahan sosial yang telah terjadi dalam masyarakat 
Minangkabau, yang menyebabkan semakin menyusutnya peranan kaum 
dan suku, serta peranan para ninik-mamak dan penghulu. Oleh karena 
itu, sampai saat ini ulasan tentang asal-muasal sistem kekerabatan 
matrilineal ini hanya didapat dalam tambo dan pepatah-petitih, tetapi 
belum ada ulasan filosofisnya.  

Hampir tidak ada bantahan tentang besarnya manfaat sistem 
kekerabatan matrilineal untuk memberikan perlindungan bagi kaum 
perempuan –khususnya jika dilaksanakan secara konsisten– namun 
cukup banyak masalah timbul dalam kaitannya dengan posisi kaum laki-
laki dalam suku, khususnya pada usia tua, yang bisa menyebabkan 
mereka bisa hidup terlunta-lunta, oleh karena tidak ada tempat yang pas 
bagi mereka, baik pada kaum isterinya maupun pada sukunya sendiri. 
Akan sangat menarik untuk dikaji kaitan antara posisi laki-laki yang 
rentan tersebut dengan tradisi merantau, termasuk varian merantau yang 
menetap, yang mungkin merupakan salah satu faktor penyebab semakin 
banyaknya jumlah perantau dibandingkan dengan masyarakat 
Minangkabau yang bermukim di kampung halamannya masing-masing. 

Selain itu, juga terdapat kenyataan kurangnya ulasan tentang 
posisi ajaran Islam dalam keseluruhan filsafat adat Minangkabau. Secara 
selintas dapat dilihat bahwa tidak ada masalah antara ajaran adat 
Minangkabau dengan doktrin teologi agama Islam, khususnya tentang 
Rukun Iman dan Rukun Islam. Namun, konflik besar pernah terjadi 
pada masalah moral –khususnya sebelum dan selama Perang Paderi– dan 
tentang sinkronisasi ajaran tentang hubungan kekerabatan serta hukum 
kewarisan. Sekedar sebagai catatan, kaum Paderi yang melancarkan 
Gerakan dan Perang Paderi diduga adalah para penganut aliran tarekat, 
dan pernah menjadi penganut aliran Wahabi yang fanatik. 

Dalam sejarah tercatat adanya beberapa kali upaya untuk 
menyinkronisasikan pemikiran adat Minangkabau ini dengan ajaran 
sosial serta praksis agama Islam, antara lain dalam baiat Bukit Marapalam 
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(Circa, 1837), atau Musyawarah Alim Ulama di Bukit Tinggi (1952), 
ataupun Seminar Kebudayaan Minangkabau Gebu Minang di Padang 
(2010). Namun sangat jelas kelihatan bahwa semua modus yang 
dirumuskan masih belum terintegrasi secara melembaga ke dalam 
doktrin adat Minangkabau.  

Dalam hubungan dengan dinamika masyarakat Minangkabau, 
dapat dipertanyakan, sejauh manakah peranan dari para ninik mamak 
generasi baru, atau para alim ulama, dan para cadiak pandai 
Minangkabau kontemporer, untuk mengembangkan landasan, prinsip, 
atau tema-tema filsafat adat Minangkabau yang sudah baku selama ini? 
Apakah pandangan dari penulis-penulis buku-buku adat Minangkabau 
kontemporer -seperti Idrus Hakimy Dt Radjo Penghulu dan Amir M.S, 
Dt Mangguang nan Sati- dengan sendirinya dapat dipandang sebagai 
sumber yang sah untuk membahas aspek epistemologis filsafat 
Minangkabau, walaupun belum pernah dibahas melalui suatu 
musyawarah adat? Dan di mana pula tempat dari para pengeritik adat 
Minangkabau, yang adakalanya merupakan tokoh besar Minangkabau, 
seperti Syekh Ahmad Khatib al Minangkabawi dan Buya Hamka?  

Ringkasnya, selain merupakan suatu langkah maju, namun buku 
Dr. Febri Yulika ini juga mendorong kita untuk melanjutkan kajian 
filsafati terhadap adat Minangkabau, bukan hanya dalam aspek 
epistemologis belaka, tatapi juga lanjut ke aspek ontologis dan aspek 
aksiologisnya. 

Kepada Dr. Febri Yulika serta kepada GRE Publishing saya 
ucapkan selamat. Kepada para pembaca, saya ucapkan selamat 
menikmati kajian filsafati yang penting ini. 

 

Surabaya, 23 Juni 2012 

 

Dr. Saafroedin Bahar 
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SEPATAH KATA 
 

 

 

 

Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, yang telah 
menggerakkan hati, menguatkan azzam untuk menulis buku 
”Epistemologi Minangkabau: Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat 
Minangkabau” ini. Shalawat dan do’a semoga dicurahkan pada 
junjungan alam, Nabi Besar Muhammad saw, yang telah 
memperindahkan dunia dengan ajaran dan suri tauladannya. Semoga 
kita semua menjadi pengikut setianya. Amien. 

Minangkabau merupakan salah satu etnis yang menjadi objek 
kajian dan menarik minat banyak peneliti dan kalangan akademisi, baik 
dari dalam maupun luar negeri. Ketertarikan tersebut disebabkan 
keunikan yang dimiliki oleh kebudayaan Minangkabau itu sendiri 
seperti: sistem kekerabatan matrilineal, budaya merantau, sistem warisan, 
sistem pemerintahan, sistem perkawinan, serta perpaduan adat dan 
agama (Islam) yang membentuk sistem kebudayaannya. Namun, saat ini 
muncul kekhawatiran dan kerisauan atas terjadinya degradasi dan 
pendangkalan pemahaman nilai-nilai filsafat adat Minangkabau di dalam 
masyarakatnya sendiri, yang selama ini diagung-agungkan memiliki nilai 
yang tinggi. Pendangkalan tersebut bahkan merambat ke semua elemen 
masyarakat, mulai dari kalangan terbawah, dari akar rumput sampai ke 
tingkat elite, dari semua eksponen adat. Degradasi tersebut dapat saja 
terjadi akibat pergumulan kebudayaan Minangkabau dalam dirinya 
sendiri, dan akibat adanya pengaruh dari kebudayaan luar karena 
kemajuan teknologi informasi di era globalisasi sehingga telah 
melunturkan sebagian nilai-nilai filosofi adat basandi syara’, syara’ 
basandi kitabullah dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. 
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Persoalan yang terjadi dalam budaya Minangkabau di atas, 
dalam perspektif filsafat tidak hanya dipahami dari aspek aksiologi 
semata -sebagaimana yang sering dilakukan- tetapi juga menarik untuk 
dianalisis dari sudut epistemologi, karena selama ini Minangkabau 
berperan memberikan sumbangan yang sangat berarti secara nasional 
dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam bidang 
politik, sosial budaya, sastra, agama, dan juga dalam perkembangan 
wacana pemikiran dan ilmu pengetahuan. Minangkabau telah 
melahirkan sejumlah tokoh nasional, seperti Bung Hatta, HAMKA, Haji 
Agus Salim, Sutan Sjahrir, Tan Malaka, dan sebagainya. 

Seiring dengan lunturnya filosofi budaya Minangkabau dalam 
kehidupan masyarakatnya, ternyata kemerosotan dalam bidang 
pemikiran dan ilmu pengetahuan juga menjadi persoalan dalam budaya 
Minangkabau saat ini. Bahkan Syafri Sairin -seorang Antroplog dari 
Minangkabau- menganalogikan Minangkabau yang dulu ibarat sebagai 
”sumur” yang tidak pernah kering-keringnya bagi banyak kalangan yang 
”haus” terhadap ilmu pengetahuan, sekarang cenderung mencari 
”sumur” baru di luar Minangkabau dan sudah menjadi ”timba” untuk 
menyauk air di rantau. 

Buku “Epistemologi Minangkabau” berupaya mengungkap 
masalah seputar epistemologi dalam filsafat adat Minangkabau melalui 
penelusuran terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam 
ungkapan pepatah-petitih adat Minangkabau. Sebuah diskursus yang 
diperlukan dan menjadi penting agar konsep epistemologi yang 
terungkap dalam pepatah-petitih tersebut tidak sekedar ungkapan verbal, 
bahan retorika dan nostalgia masa lampau, serta kehilangan hubung-
kaitnya dengan masa kini dan masa depan. Agar membumi dan 
menjawab realitas yang ada, maka pembahasan konsep epistemologi 
Minangkabau ini dilihat dalam konteks praktek musyawarah adat di 
Minangkabau.  

Izinkan penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih 
kepada semua pihak, yang banyak memberikan motivasi, gagasan dan 
ide. Kepada mereka yang buku, karangan dan tulisannya dikutip dalam 
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buku ini, penulis mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah 
membalas jasa baik, bantuan dan uluran ilmu yang telah diberikan. 

Atas terbitnya buku ini, penulis berharap kekurangan bahan dan 
rujukan tentang Filsafat Minangkabau khususnya dalam aspek 
epistemologi, mudah-mudahann sedikit banyaknya akan terpenuhi, dan 
semoga uraian dan kajian yang sama dalam bentuk lain akan banyak 
bermunculan setelah ini. 

 

Padang, Mei 2012 

 

Febri Yulika 
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