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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Manusia adalah makhluk sosial, yang mana akan selalu berinteraksi dengan
orang lain. Dalam situasi tersebut terciptalah sebuah kelompok, baik itu kelompok
kecil maupun kelompok besar. Sehingga, sebagai makhluk sosial tersebut mereka
berasal dari berbagai macam kebudayaan, dan hal itu pula yang menjadi ciri khas
masyarakat pada masing-masing daerah mereka sendiri. Sebagaimana Negara
Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang terkenal akan kekayaan alam
dan budaya masyarakatnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dari begitu banyaknya
budaya lokal yang begitu unik dan menarik untuk dipelajari dan diteliti. Adapun
salah satu suku yang sangat menarik di Indonesia adalah suku Minangkabau yang
terletak di Provinsi Sumatera Barat.
Menariknya, suku Minangkabau atau sering juga disebut dengan suku
Minang merupakan suatu budaya yang letak geografisnya ditandai dengan
penggunaan Bahasa. Selain dari pada adat yang menerapkan sistem kekerabatan
matriarkat, suku Minang juga menjadikan agama Islam sebagai bentuk identitas
mutlak yang ada pada masyarakatnya. Berangkat dari hal tersebut, maka penelitian
mengenai kebudayaan dan adat masyarakat pada suku Minangkabau yang terletak
di Provinsi Sumatera Barat ini dibuat.
Dengan menggali icon yang menarik dan sangat melekat pada identitas suku
Minang, yakni penerapan sistem matriarkat baik di tengah era modernisasi maupun
dalam pandangan Islam itu sendiri.
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Suku Minang juga merupakan penerapan sistem kekerabatan matriarkat
terbesar di dunia1. Bagaimana tidak, dari beberapa suku yang terdapat di Indonesia,
suku Minangkabau lebih dikenal dan menjadi sebagai salah satu kelompok etnis
terbesar di Indonesia2. Faktanya sistem kekerabatan seperti ini memang jarang
sekali diterapkan, barangkali hanya dua atau tiga dari seluruh penjuru dunia, antara
lain, di Afrika Selatan dan India3.
Konsep matriarkat sendiri juga merupakan salah satu aspek utama dalam
mendefinisikan identitas pada masyarakat di suku Minang, yakni di mana adat dan
budaya mereka menempatkan bahwasannya kaum wanita memiliki kedudukan
yang begitu istimewa sehingga dijuluki dengan Bundo Kanduang. Menurut sejarah,
Bundo Kanduang adalah nama panggilan seorang raja wanita dari kerajaan
Paguruyuang yang menggantikan mamaknya yaitu Sultan Alam Bagagarsyah yang
dibuang oleh Belanda pada tahun 1833, namun menurut pengertian sosiologi,
Bundo Kandung merupakan panggilan bagi wanita Minang4, panggilan inipun
menjadi salah satu bentuk kehormatan bagi kaum wanita khususnya pada suku
Minang.
Dengan banyaknya perihal yang begitu menarik tersebut, menjadikan suku
Minangkabau dikenal hingga ke manca negara, karena memang sebagian besar
masyarakat di seluruh dunia menerapkan sistem patriarkat bukan matriarkat.

1

Latif Datuk Bandaro Dkk. (Ed.), (2004). Minangkabau Yang Gelisah Mencari Strategi
Pewarisan Adat Dan Budaya Minangkabau Untuk Generasi Muda. Bandung: Lubuk Agung. Hlm:
246. ‘Sampai Saat Ini Sistem Matriarkat Sudah Tidak Lagi Terdapat Di Dunia, Terkecuali Di Afrika
Tengah Dan Negara Bagian Assam India.’
2
Siti Fatimah. (2012). Gender Dalam Komunitas Masyarakat Minangkabau; Teori,
Praktek Dan Ruang Lingkup Kajian. Kafa`Ah: Journal Of Gender Studies 2, No. 1: 11.
Https://Doi.Org/10.15548/Jk.V2i1.53.
3
Fatimah. Gender Dalam Komunitas Masyarakat Minangkabau
4
Sri Yunarti. (2017). Pemberdayaan Lembaga Bundo Kanduang Di Nagari Melalui
Kebijakan Pembangunan Yang Responsif Gender. Kafa`Ah: Journal Of Gender Studies 7. No. 2,
Hlm: 221, Https://Doi.Org/10.15548/Jk.V7i2.178.
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Sistem kekerabatan matriarkat adalah keturunan yang berasal dari ibu5,
sehingga hanya melalui pertalian darah dari garis ibulah yang menjadi tolak ukur
dan juga merupakan suatu persekutuan hukum. Dalam sistem kekerabatan
matriarkat ini, seorang anak menghubungkan dirinya dengan kerabat ibu,
berdasarkan garis keturunan secara unilateral6, adapun makna mengenai unilateral
itu sendiri merupakan suatu sistem hubungan kekeluargaan yang didasari melalui
satu garis keturunan saja (bapak atau ibu saja)7.
Di dalam sistem kekerabatan matriarkat yang diterapkan oleh suku
Minangkabau, pada hakikatnya terdapat citra diri di dalamnya, di mana dengan
berdiri di atas landasan hidup yakni “adat basandi syarak, syarak basandi
kitabullah,”.8 Kutipan di atas memiliki makna “Adat yang disandarkan kepada
hukum Islam, Hukum Islam disandarkan kepada Alqurān” sehingga yang menjadi
dasar adat matriarkat pada suku Minang merupakan hukum Islam itu sendiri dan di
kuatkan dengan kitabullah (Alqurān) sebagai tumpuannya. Menjadikan peran
ulama’ sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar dapat menjadi tempat bertanya
mengenai persoalan keagamaan ataupun mengenai kedudukan suatu hukum-hukum
tertentu.
Di samping itu ulama’ merupakan dan akan menjadi contoh, dalam segala
hal yang berkaitan dengan kebaikan serta dapat menjadi pembimbing umat kepada
jalan keselamatan hidup baik hidup dunia sampai dengan akhirat.

5

Ellyne Dwi Poespasari. (2018). Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia,
Ed. Ria, 1st Ed. Jakarta: Prenadamedia Group.
6
Ira Damayanti Putri, Dhea Amelisca, And Sarfia Nengsih. (2019). “Pewarisan Menurut
Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau.” Notaire 2, No. 2.
Hlm: 197, Https://Doi.Org/10.20473/Ntr.V2i2.13916.
7
Departemen Pendidikan Nasional. (2014). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,
7th Ed. Jakarta: Gramedia.
8
Reni Nuryanti. (2011). Perempuan Berselimut Konflik: Perempuan Minangkabau Di
Masa Dewan Banteng Dan PRRI, 1st Ed. Yogyakarta: Tiara Wacana.
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Seperti kutipan pepatah Minang yang berbunyi: “Alim ulama suluah
bendang dalam Nagari, nan tau di hala (halal) dengan haram, tau disyah dengan
bata (batal), nan tau syari’at jo hakikat”9. Kutipan tersebut mempunyai makna
bahwasannya ulama’ diibaratkan sebagai penerang di dalam suatu negeri, adanya
ulama’ menjadikan masyarakat muslim dan muslimah khususnya pada suku
Minang tahu dan dapat membedakan yang halal dengan yang haram, seluruh sendi
kehidupan umat Islam baik di dunia maupun di akhirat sudah tertera di dalam
syari’at Islam, dan ulama’ wajib paham bagaimana dan seperti apakah hakikat itu,
yang merupakan inti sari atau dasar dari agama Islam itu sendiri.
Penelitian mengenai sistem matriarkat pada suku Minangkabau ini
mengundang adanya pro dan kontra, meskipun jika dilakukan peninjauan secara
sepintas, pendapat kontra terhadap sistem matriarkat pada suku Minangkabau
rasanya lebih kuat dibandingkan dengan pendapat yang pro. Namun, walaupun
demikian, bukan berarti pendapat yang pro menjadi lemah dan tidak benar. Berikut
kutipan yang bisa menguatkan kedua pendapat sehingga mampu mempertegas
adanya perbedaan yang cukup bertolak belakang terkait hal sistem matriarkat
tersebut.
Pendapat pertama, merupakan pendapat yang kontra atau tidak sepaham
dengan diterapkannya sistem matriarkat pada suku Minang. Di latarbelakangi
dengan sistem matriarkat itu sendiri yang tidak bisa dipakai terlebih lagi jika hal
tersebut diberlakukan secara permanen dan bersifat primer. Karena, dalam sistem
tersebut terdapat hal yang tidak sesuai dengan syari’at Islam, sebagai contoh yakni
keturunan yang melalui garis ibu.
9

Ahmad Kosasih. (2013). Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. XII, No. 2.
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Pendapat kedua, merupakan pendapat yang pro atau memihak terhadap
sistem matriarkat pada suku Minang, lantaran sistem matriarkat merupakan salah
satu solusi untuk kaum wanita. Khususnya yang pernah atau sedang mengalami
penindasan sosial, di mana pelaku utamanya adalah para kaum laki-laki, khususnya
dalam melawan praktik-praktik kasus aborsi pada suku Minangkabau di masa
lampau. Hal tersebut dikuatkan dengan sejarah yang ada, di mana Islam datang dan
hadir di tengah-tengah masyarakat Jahiliyah.
Di mana pada saat itu masyarakat memandang kaum wanita dengan rendah
dan menjadikan kaum wanita sebagai aib bagi mereka, sampai Islam datang, lalu
menetapkan beberapa hukum untuk mengangkat harkat martabat wanita,
merumuskan bagaimana menjadi wanita sesuai kodratnya10. Sejak awal
kedatangannya, Islam telah menghapus diskriminasi terhadap wanita.11 Praktik
pembunuhan bayi wanita yang lazim terjadi pada zaman Janiliyah, dilarang total
setelah datangnya Islam. Akikah yang merupakan sebagai suatu tradisi syukuran
setelah kelahiran seorang anak yang sebelumnya hanya diberlakukan untuk bayi
laki-laki saja, kemudian juga diberlakukan bagi bayi wanita. Islam juga
memberikan hak kepada wanita dalam memilih pasangannya. Wanita memiliki hak
untuk menentukan mas kawin yang diakui sebagai milik penuh pribadi wanita.
Mempunyai hak warisan yang sebelumnya justru diberlakukan sebagai warisan
mendiang suami.12

10
Zaitunah Subhan. (1999) Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur’an.
Yogyakarta: Lkis. Hlm: 1-2.
11
Subhan. Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur’an.
12
Siti Musdah Mulia. (2011). Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi
(Bandung: MARJA. Hlm: 45-49.
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Memang dalam aturan agama terdapat perbedaan-perbedaan dalam hal
pembagian hak, peran dan tanggung jawab antara pihak kaum laki-laki dan pihak
kaum wanita. Namun semua itu sudah dianggap menguntungkan dan adil terhadap
pihak kaum wanita.13
Untuk itu, penelitian ini harus dituntaskan guna mencari titik tengah antara
sistem matriarkat yang diterapkan oleh suku Minang dengan konsep Patriarkat
yang Islam terapkan melalui penelitian yang berjudul Konsep Matriarkat Pada
Suku Minangkabau Menurut Alqurān.

13

M Hajir Mutawakkil. (2014). Keadilan Islam Dalam Persoalan Gender. Kalimah 12, No.
1. Hlm: 67–89.
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B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan
masalah yang di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat dikenali
menjadi sebuah masalah. Berangkat dari pemaparan latar belakang di atas,
terdapat beberapa kemungkinan atau cakupan yang muncul sehingga bisa
dilakukan penelitian lebih lanjut.
Maka, berikut identifikasi dari berbagai kemungkinan yang dapat diduga
sebagai masalah adalah:
a.

Konsep Matriarkat suku Minangkabau menurut Alqurān

b.

Perbedaan Kontras antara Konsep Patriarkat dengan Konsep Matriarkat

c.

Kedudukan Bundo Kanduang pada Konsep Matriarkat suku Minangkabau

2. Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka akan dibatasi masalah
yang menjadi pokok pembahasan untuk diteliti. Penelitian membatasi masalah
dengan meneliti mengenai Konsep Matriarkat suku Minangkabau menurut
Alqurān.

3. Rumusan Masalah
Sebagaimana uraian yang terdapat pada judul, latar belakang, identifikasi
dan batasan masalah yang ada, maka fokus permasalahan pada pembahasan
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

8

Bagaimanakah pandangan Alqurān terhadap Konsep Matriarkat pada
suku Minangkabau?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, sehingga dapat
ditentukan tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
Untuk mengetahui bagaimana pandangan Alqurān mengenai Konsep
Matriarkat pada suku Minangkabau.

D. Kegunaan Penelitian
a.

Kegunaan secara Teoritis
Kegunaan secara teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan

sumbangan ilmiah sehingga dapat dimanfaatkan sebagai literatur pengembangan
ilmu Ushuluddin khususnya dalam bidang Alqurān dan Tafsir.
b. Kegunaan secara Praktis
Selain menjadi tugas akhir yang harus diselesaikan, penelitian ini juga
diharapkan dapat bermanfaat untuk:
1. Lembaga Adat dan Masyarakat Minangkabau
Agar bisa menjadi alternatif solusi sehingga dapat menambah informasi dan
berguna untuk memperluas wawasan masyarakat Minangkabau.
Khususnya terkait tentang bagaimana Alqurān memandang Konsep
Matriarkat yang diterapkan oleh suku Minangkabau

9

2. Peneliti Selanjutnya
Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan
acuan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan hukum adat khususnya adat
pada suku Minang yang menerapkan konsep matriarkat tetapi tetap menjadikan
Alqurān sebagai dasar penguat hasil penelitian.

E. Penelitian yang Relevan
Penelitian-penelitian sejenis ini telah dilakukan sebelumnya, hasil
penelitian terdahulu akan menjadi referensi untuk penelitian penelitian ini,
lantaran penelitian terdahulu dirasa sangat penting dalam sebuah penelitian yang
akan dilakukan, maka berikut ini merupakan jurnal dari penelitian-penelitian
terdahulu:
1. Ahmad Kosasih, Upaya Penerapan Nila-nilai Adat dan Syarak dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Di mana pada penelitian ini penulis
berusaha untuk menggali secara mendalam tentang Syarak yang mana Syarak
ini merupakan landasan bagi masyarakat suku Minangkabau itu sendiri.14
2. Iva

Ariani,

Nilai

Filosofis

Budaya

Matrilineal

di

Minangkabau

(Relevansinya bagi Pengembangan Hak-hak Perempuan di Indonesia).
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk menemukan esensi budaya
Matriarkat pada suku Minangkabau menurut Alqurān.15

14
Kosasih, “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari.”
15
Iva Ariani, “Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi
Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia),” Jurnal Filsafat 25, no. 1 (2016): 32,
https://doi.org/10.22146/jf.12613.
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Terhadap penelitian tersebut, sejarah mengenai konsep matriarkat dapat
digali lagi secara mendalam.
F. Kerangka Pemikiran
Allāh  ﷻtelah menurunkan kitab suci Alqurān yang merupakan landasan
paling sempurna yang dimiliki oleh umat Islam, Rasullullāh  ﷺmerupakan utusan
Allāh  ﷻyang sangat mulia, menyampaikan dan mengajarkan Islam dengan penuh
kesabaran sehingga Islam menjadi agama yang paling sempuran dan diridhai
Allāh ﷻ.
Adapun kandungan yang terdapat dalam Alqurān memang sudah lengkap
dengan apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia, sehingga sebesar apapun tingkat
permasalahan yang ada dikehidupan, Alqurān mampu untuk menjawab serta
memberikan contoh melalui kisah-kisah kaum terdahulu, penjelasan secara
terperinci pun dapat ditemukan melalui kitab tafsir dan dikuatkan juga oleh haditshadits shahih.
Untuk mempermudah suatu penelitian maka perlu dibuat kerangka
pemikiran atau konsep yang menjadi tujuan untuk membuat arah penelitian
menjadi lebih jelas. Kebudayaan tidak lepas dari simbol-simbol. Maka, simbolsimbol inilah yang menjadi ciri khas atau pembeda. Hal ini pula yang memperkaya
kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia bagian dalam yang masih
melestarikan hukum-hukum adat termasuk juga masyarakat Minangkabau.
Kontroversi terkait konsep matriarkat suku Minangkabau merupakan hal
yang belum terpecahkan. Terlebih pada hakikatnya, agama Islam sendiri
menerapkan konsep Patriarkat. Namun, yang perlu diketahui juga bahwasannya

11

Islam begitu amat memuliakan kedudukan wanita, hal ini selaras dengan apa yang
menjadi landasan pada konsep matriarkat.
Untuk itu, Alqurān akan menjawab mengenai pandangannya terhadap
konsep matriarkat suku Minangkabau.

G. Metodologi Penelitian
Pada penelitian kali ini, metodologi penelitian tafsir yang digunakan
adalah metode penelitian Mauḍū’i. Penelitian Mauḍū’i (tematik) merupakan
metode tafsir yang berusaha mencari jawaban dalam Alqurān tentang suatu
masalah tertentu dengan membahas judul atau topik yang berasal dari kenyataan
eksternal dan kembali ke Alqurān.16 Dengan kata lain, metode ini menafsirkan
Alqurān dengan tema tertentu dan disertai penjelasan yang lebih detail, sehingga
berkesinambungan dengan tema atau ayat tersebut.
Selain daripada metode penelitian Mauḍū’i, penelitian ini menggunakan
corak al adabi al ijtima’ yang merupakan corak penafsirannya berorientasi pada
sastra budaya kemasyarakatan atau dalam kata lain corak tersebut menitik
beratkan penjelasan mengenai ayat-ayat Alqurān pada segi redaksinya
(pengelolaan bahasa). 17
Berdasarkan fokus penelitian dan subjek peneliti, penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) di
mana penelitian ini menggunakan buku dan literatur sebagai objek yang utama.

16
Sar Al And Muhammad Baqir. (1990). Pendekatan Tematik Terhadap Tafsir Alqurān
Dalam Ulumul Quran. 1, No. 4. Hlm: 34.
17
Abd Ghafir, “Sekilas Mengenal At-Tafsir Al-Adabi Al-Ijtima’I,” Al-Ahkam: Jurnal Ilmu
Syari’ah Dan Hukum 1, no. 1 (2016), https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v1i1.102.
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Karena, sumber data yang menjadi bahan penelitian adalah kepustakaan
dengan menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh para
ahli terdahulu, terutama pada kitab-kitab tafsir, dan artikel-artikel atau jurnal yang
membahas tema yang bersangkutan, mengikuti perkembangan penelitian dalam
bidang yang akan diteliti dan menghindari duplikasi penelitian.
Dengan penelitian kualitatif ini, keterangan yang secara jelas, sistematis,
objektif, analitis dan kritis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Konsep
matriarkat pada suku Minangkabau ini dapat digambarkan dan dijabarkan melalui
analisis deskriptif.
a. Sumber Data
Sebagai penelitian studi kepustakaan, maka sumber data yang digunakan
terhadap penelitian ini ada dua macam sebagai berikut:
1. Sumber Primer
Referensi yang akan dijadikan sumber utama atau acuan dalam menggali
informasi dan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kumpulan
dari berbagai macam buku dan kitab tafsir yang berkaitan atau di cocok kan
dengan tema atau judul penelitian ini. Salah satunya adalah sebuah karangan buku
dari Hasanuddin, yang berjudul Adat dan Syarak – Sumber Inspirasi dan Rujukan
Nilai Dialektika Minangkabau. Kemudian, Nurwani Rahmat W, yang berjudul
Perempuan Minangkabau dalam Metafora Kekuasaan. Tidak sampai disitu,
beberapa kitab tafsir yang digunakan diantaranya adalah. Karangan Syaikh
Abdurrahman bin Nashir As Sa’di yang berujudul Tafsir Alquran Abdurrahman
As Sa’di Jilid. Dan kitab tafsir Shahih Ibnu Katsir dan lainnya.
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Sumber Sekunder
Adapun untuk sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam
penelitian ini seperti buku-buku mengenai teori-teori kepustakaan, teori
Matriarkat dan teori lain sejenis yang berkaitan dengan tema pembahasan
tersebut. Di antaranya adalah:
1.

Ahmad Kosasih, Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syarak dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Diterbitkan oleh Humanus, Sumatera
Barat 2014

2.

Reni Nuryanti, Wanita Berselimut Konflik: Wanita Minangkabau di Masa
Dewan Banteng PRRI. Diterbitkan oleh Tiara Wacana, 2011.

H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, masingmasing bab memiliki rincian pembahasan yang merupakan suatu objek
bahasan yang utuh agar dapat mencapai tujuan yang lebih sempurna.
Sistematika penulisannya sebagai berikut:
Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang mencakup latar belakang
masalah, identifikasi, pembatasan serta perumusan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka pemikiran,
metodologi penelitian yang mencankup sumber data primer dan sekunder,
sistematika penulisan dan outline.
Bab kedua, kajian pada bab ini merupakan pembahasan dan diskusi
yang berkaitan dengan bias dari konsep matriarkat pada suku Minangkabau,
seperti kesetaraan antara laki-laki dan wanita dan sebagainya.
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Bab ketiga, bab ini merupakan pembahasan dan analisa yang akan lebih
mengerucut lagi mengenai penelitian konsep matriarkat pada suku
Minangkabau.
Bab keempat, kajian pada bab ini merupakan puncak pada penelitian
konsep matriarkat pada suku Minangkabau. Sebab bab ini menyertakan
beberapa ayat-ayat Alqurān yang dapat dijadikan sebagai penguat dalam
penelitian konsep matriarkat pada suku Minangkabau dan membahas tentang
bagaimana Alqurān memandang dan menyikapi konsep matriarkat pada suku
Minangkabau ini.
Bab kelima, merupakan penutup, dan analisis mengenai bias gender
konsep matriarkat pada suku Minangkabau menurut Alqurān, kesimpulan
dansaran.

BAB II
DASAR ARGUMENTASI MATRIARKAT PADA SUKU MINANGKABAU

A. Sejarah Matriarkat
Sejarah Matriarkat secara turun-temurun berdasarkan cerita para tokoh di
Minangkabau berawal pada masa kepemimpinan Datuk Katumanggungan dan
Datuk Parpatiah Nan Sabatang di Minangkabau yang kemudian diserang oleh
panglima perang kerajaan Majapahit Adityawarman. Majapahit berniat
menyerang daerah Minangkabau karena daerah Minangkabau terkenal sebagai
daerah yang cinta perdamaian sehingga tidak memiliki angkatan perang maupun
kepolisian. Singkat cerita, sampailah panglima perang Majapahit yakni
Adityawarman di ranah Minangkabau. Adityawarman yang datang dari Jawa
merasa terkejut dengan penyambutan yang dilakukan oleh tentara Minangkabau.18
Ia merasa aneh karena Datuk Katumenggungan bukan menyambutnya
dengan bala tentara perang melainkan menyambutnya dengan penuh keramahan
dan rasa persaudaraan, utusan dari istana Paguruyung datang menemuinya.
Dan mengatakan niatnya untuk meminang panglima Adityawarman untuk
dinikahkan dengan sang putri dari kerajaan yaitu putri Jamilah. Putri Jamilah
sendiri merupakan adik dari Datuk Katumenggungan.
Dan tidak hanya itu, demi menghindari perang yang dampaknya akan
menyengsarakan rakyat, maka panglima Adityawarman akan diangkat menjadi
raja di Minangkabau jika bersedia menikah dengan putri Jamilah. Tentu saja hal
tersebut membuat sang panglima Adityawarman terkejut sehingga langsung

18
Iva Ariani, (2016) “Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya
Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia),” Jurnal Filsafat 25, No. 1: 32,
Https://Doi.Org/10.22146/Jf.12613.
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menerima tawaran itu. Melihat gelagat bahwa panglima Adityawarman akan
menerima tawaran itu, maka sang Datuk berusaha mencari cara agar keturunan
putri Jamilah nantinya tetap menjadi orang suku Minangkabau.19
Sejak saat itu, masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan
Matriarkat. Sistem sosial matriarkat di Minangkabau dibentuk berdasarkan pada
ketentuan-ketentuan alam yang kodrati.20 Secara alamiah yang mengandung,
melahirkan, menyusukan, mengajarkan anak berkata-kata dan mendidiknya
adalah seorang ibu. Sedangkan ayah dalam bergaul dengan anak-anaknya hanya
mendapat sedikit kesempatan karena harus berada di luar rumah guna memenuhi
nafkah dan seluruh kebutuhan keluarga.
Sistem sosial yang ditetapkan berdasarkan kondisi kondisi objektif
alamiah tersebut menyebabkan sistem ini menjadi sistem yang universal dan
sangat kuat mengakar dalam masyarakat Minangkabau. Sehingga betapapun
derasnya arus perubahan yang dibawa merongrong kekokohan posisinya, dia tetap
tegar.21
B. Pengertian Matriarkat Secara Bahasa dan Istilah
Matriarkat atau Matrilineal berasal dari kata “matri” yang artinya (ibu) dan
“lineal” (garis), sehingga kalau digabungkan memiliki arti “garis ibu”.
Sedangkan pengertian Matriarkat atau Matrilineal secara istilah yakni
merupakan sistem pengelompokkan sosial mengenai hubungan garis keturunan
yang melalui garis ibu atau kerabat wanita. 22

19
Ariani. “Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi
Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia),”.
20
Ariani.
21
Ariani.
22
Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.
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C. Konseptual Matriarkat
Sebelum menggali dan mengetahui lebih dalam terkait konsep matriarkat,
ada baiknya untuk terlebih dahulu mengetahui serta memahami beberapa analisis
ataupun kajian dasar yang berkaitan dengan konsep matriarkat itu sendiri. Terdapat
tiga ulasan dasar yang dirasa penting untuk kita ketahui dan pahami agar dapat
memperkuat uraian yang berkenaan dengan konsep matriarkat.
1. Hukum Adat
Istilah hukum adat di kalangan masyarakat umum (awam) sangat jarang
dijumpai. Masyarakat cenderung mempergunakan istilah “adat” saja. Penyebutan
ini mengarah pada suatu “kebiasaan”, yaitu serangkaian perbuatan yang pada
umumnya harus berlaku pada struktur masyarakat yang bersangkutan. Adat
merupakan pencerminan dari kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu
penjelmaan jiwa dan bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu,
maka setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu
dengan yang lainnya tidaklah sama. Jadi, kalau ada penyebutan “adat Jawa”,
maknanya adalah tatanan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat Jawa.
Demikian pula bila ada penyebutan “adat Batak”, “adat Lampung” ataupun “adat
Bali”.23
a. Pengertian Adat menurut Masyarakat Minangkabau
Dengan landasan agama yang kuat dan mengakui eksistensi Allāh  ﷻsebagai
Sang Pencipta, masyarakat Minang menyandarkan konsep adat dalam prilaku
berjenjang sebagai berikut:
23

I Gede A.B. Wiranata, (2005) Hukum Adat Indonesia - Perkembangannya Dari Masa Ke
Masa, 1st Ed. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
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1) Adat yang sebenarnya adat (adat nan sabana adat)
Adat ini diyakini telah terbentuk sejak dahulu kala, adat yang esensial, asli
dan tidak berubah. Ketetapan adat yang tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk
oleh hujan.24 Ketentuan ini merupakan ciptaan Allāh ﷻ, yakni merupakan hukum
alam atau sunnatullah yang menjadi falsafah hidup mereka.25
Termasuk dalam ketentuan adat yang sebenarnya adat, di antaranya “ikan
adatnya di air, air adatnya membasahi, pisau adatnya melukai” dan lain-lain. Bagi
masyarakat Minang konsep ini menjadikan cerminan pemahaman bahwa terdapat
sifat ajaran keagamaan, yaitu melafalkan asma dan keagungan ciptaan Allāh ﷻ
dalam melihat alam. Ketetapan ini bersifat abadi dan bahwa segala sesuatunya
dikuasai oleh-Nya. Jadi, indak lapuak dek hujan indak lapuak dek paneh (tidak
lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan).26
2) Adat Istiadat
Adat Istiadat merupakan Adat sebagai aturan (kaidah, ketetapan) yang
ditetapkan oleh nenek moyang atau leluhur.
Maksudnya ialah peraturan yang dibuat oleh ninik mamak pemangku Adat,
yang merupakan suatu wadah untuk menampung setiap kesukaan atau penyaluran
aspirasi masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Adat Minang yang
menjunjung tinggi budi luhur (akhlak), atau aneka kelaziman dalam satu negeri
yang mengikuti pasang naik dan pasang surut dalam suatu masyarakat.

Kosasih, “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari.”
25
Hasanuddin, Adat Dan Syarak - Sumber Inspirasi Dan Rujukan Nilai Dialektika
Minangkabau, Ed. Herry Nur Hidayat, Pramono, And Yendra Brutus, 1st Ed. (Padang: Lembaga
Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Andalas, 2013),
Www.Lptik.Unand.Ac.Id.
26
Gede A.B. Wiranata, Hukum Adat Indonesia - Perkembangannya Dari Masa Ke Masa.
Hlm : 22.
24
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Misalnya dalam berkesenian, olah raga, tata cara penyambutan tamu,
perkawinan dan sebagainya.27 Pada susunan masyarakat Minang oleh para Ninik
Mamak Katamanggungan dan Ninik Parpatih Nan Sabatang penetapan dilakukan
di Balairung Padang Panjang. Dikatakan misalnya “negeri berpenghulu, suku
berubah perut, kampuang bertuah, rumah bertungganai, diasak layu dibubuit
mati”. Demikianlah misalnya menurut adat parpatih tertuang dalam sebuah
gurindam dua belas di bawah ini.28

Adat dipakai baru
Kain dipakak usang
Berucap sepanjang batuang
Badaat sepanjang jalan
Usang-usang dibaharui
Lapuak-lapuak dikajangi
Nan elok dipakai
Kok singkek diuleh
Nan buruak dibuang
Kok panjang dikarek
Malabihi jan ancak-ancak
Mangurangi jan sio-sio

: adat dipakai (menjadi) baru
: kain dipakai (menjadi) usang
: berbicara sepanjang batang
: beradat sepanjang jalan
: usang-usang diperbaharui
: lapuk-lapuk dikajangi
: yang baik dipakai
: bila singkat diulas
: yang buruk dibuang
: bila panjang dikerat
: bila melebihi jangan keterlaluan
: bila mengurangi jangan sampai sia-sia29

Kategori ini memiliki daya lentur yang paling tinggi, dalam arti yang paling
mudah untuk berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
Sedangkan yang paling rendah daya lenturnya adalah point pertama yakni
Adat nan Sabana Adat. Seperti pepatah “Indak lakang dek paneh, indak lapuak dek
ujan.”30

Kosasih, “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari.”
28
Gede A.B. Wiranata, Hukum Adat Indonesia - Perkembangannya Dari Masa Ke Masa.
29
Gede A.B. Wiranata.
30
Kosasih, “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari.”
27
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3) Adat yang diadatkan
Yang dimaksud dengan adat yang diadatkan ialah peraturan yang disepakati
oleh masing-masing nagari yang dapat berbeda-beda antara satu nagari dengan
nagari lainnya. Peraturan, undang-undang atau hukum-hukum yang berlaku, seperti
ketentuan-ketentuan yang dirumuskan oleh Datuk Katumanggungan dan Datu
Perpatih nan Sabatang.31
Aturan-aturan tersebut dapat pula di ubah berdasarkan kesepakatan pihakpihak yang terkait. Sebagaimana tertuang dalam pepatah: “nan elok di ambiak jo
mupakaik, nan buruak dibuang jo etongan, adat abih jo bakarelaan”.
Adat ini hanya boleh diberlakukan dalam nagari yang bersangkutan dan
tidak boleh dipaksakan kepada nagari lainnya.32
4) Adat yang teradat
Adat nan diadatkan ini sebagai aturan (kaidah) yang penetapannya atas
dasar bulat mufakat nenek moyang, seperti para penghulu, para tetua adat, para
cerdik pandai dan penetapannya dilaksanakan dalam suatu majelis kerapatan adat
berdasar “halur” dan “patut”.33
Kata mufakat oleh ninik mamak pemangku Adat dalam satu nagari untuk
merealisasikan peraturan pokok dari adat Minangkabau yang disesuaikan situasi
dan kondisi setempat. Peraturan ini dapat berbeda-beda pada tiap-tiap Nagari,
termasuk juga ke dalam pengertian adat yang teradat ini menyangkut kebiasaan
perorangan atau kelompok orang dalam kehidupan sehari-hari.

31
Hasanuddin, Adat Dan Syarak - Sumber Inspirasi Dan Rujukan Nilai Dialektika
Minangkabau.
32
Kosasih, “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari.”
33
Gede A.B. Wiranata, Hukum Adat Indonesia - Perkembangannya Dari Masa Ke Masa.
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Kebiasaan ini boleh ditambah atau dihilangkan sepanjang tidak menyalahi
alua jo patuik, raso jo pareso dan agamo, yakni agama Islam, yang menjadi
landasan filosofi hidup orang Minang. Misalnya, dalam tata cara berpakaian, dahulu
anak-anak muda Minang biasa memakai sarung bagi laki-laki sedangkan sekarang
sudah berganti dengan memakai celanan panjang. Sebagaimana tertuang dalam
pepatah “Lain padang, lain belalang, lain lubuak lain ikan, lain nagari lain
adatnyo”.34
Dari 4 pokok bahasan terkait adat masyarakat Minang yang terkandung di
dalam konsep matriarkat, dimana satu di antaranya merupakan adat yang tidak bisa
di ubah karena itu adalah hukum alam atau sunnatullah yang menjadi falsafah hidup
masyarakat Minang. Tetapi, 3 konsep adat yang telah dibentuk oleh masyarakat
Minang dengan mempertimbangkan segala bentuk aturan atau syari’at Islam
sehingga tidak keluar jalur tentunya adalah merupakan konsep yang fleksibel atau
bisa berubah-ubah dan disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Setelah
disesuaikan lantas di selaraskan kembali kepada hukum Islam dan kemudian
disandarkan kepada kitabullah. Itulah kenapa, konsep Matriarkat ini bisa terus
dijalankan hingga saat ini, karena adat Minang ini selalu menyelaraskan adatnya
kepada Alqurān.
2.

Syarak
Syarak dalam konteks pembicaraan ini berhubungan dengan peraturan-

peraturan yang ditetapkan Allāh  ﷻmelalui Rasul-Nya Muhammad ﷺ. Jadi, syarak
adalah agama Islam atau hukum-hukum keislaman 35 Nagari di Minangkabau selain

34
Kosasih, “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari.”
35
Hasanuddin, Adat Dan Syarak - Sumber Inspirasi Dan Rujukan Nilai Dialektika
Minangkabau.
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berfungsi sebagai pusat pemerintahan terendah dalam wilayah Republik Indonesia,
juga merupakan basis penanaman dan pelestarian nilai-nilai adat dan syarak.36
Kehidupan yang ideal dan perkembangannya menuju kemajuan mestilah
berakar dari dua landasan konseptual adat dan syarak. Perenungan kreatif terhadap
tradisi bukan saja melahirkan sejumlah agenda tindakan pembaharuan, akan tetapi
juga memberikan kontrol bagi sejauh mana pembaharuan itu mesti dilakukan.
Setidaknya, ada tiga kecenderungan intelektual dalam membahas persoalan
adat dan syarak sebagai tiang alam Minangkabau dalam menghadapi perubahan dan
pembaharuan. Pertama, kecenderungan untuk menjadikan Islam sebagai landasan
perkembangan kebudayaan menuju ke kemajuan. Islam tidak saja mengurus
masalah peribadatan kepada Allāh  ﷻtetapi juga memberikan jalan bagi masa depan
manusia, kemanusiaan dan kebudayaan agar lebih terjamin dan terarah. Kedua,
kecenderungan meneguhkan moral tradisional dalam menjalani dan menghadapi
perubahan demi kemajuan. Kecenderungan ketiga, memandang bahwa definisi
alam Minangkabau mestilah merupakan hirarki dari kedua tiang alam mereka itu,
yakni adat dan syarak. Hirarki itu terangkum dalam rumusan kultural adat basandi
syarak, syarak basandi kitabullah.37
Jadi, jika ditinjau dan dilihat kembali, konsep Matriarkat pada suku Minang
ini memang menjadikan Islam sebagai agama satu-satunya dan menjadikan pula
Alqurān sebagai dasarnya, termasuk dalam menentukan kemajuan suatu nagari adat
Minang yang memiliki kecenderungan, dan kecenderung yang paling utama tentu

36
Kosasih, “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari.”
37
Hasanuddin, Adat Dan Syarak - Sumber Inspirasi Dan Rujukan Nilai Dialektika
Minangkabau.
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selalu diawali dengan keselarasannya antara adat Minang yang menganut konsep
Matriarkat itu dengan agama Islam dan syari’at nya.

3.

Sistem Matriarkat
Konsep atau sistem matriarkat atau biasa juga disebut sebagai sistem

matrilineal ini merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban
suatu masyarakat dalam sutau jalinan kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu.
Terdapat ciri-ciri khas terkait sistem matriarkat yang berbeda dengan sistem
patriarkat38 diantaranya sebagai berikut:
1. Keturunan atas kesukuan yang ditelusuri melalui garis wanita
2. Anggota kelompok keturunan direkrut melalui garis wanita
3. Pewarisan harta dan suksesi politik disalurkan melalui garis wanita
Diantara konsep matriarkat, terdapat 3 sistem adat dalam konsep ini yang
menarik untuk dibahas, yang pertama tentu terkait garis keturunan yang diambil
dari garis keturunan ibu, dimana pada pembahasan tersebut akan lebih jelas dan
rinci dibandingkan pembahasan berikutnya yakni, kedua terkait pernikahan dan
ketiga tentunya terkait hukum waris. Karena bagaimanapun juga, hirarki yang
masyarakat Minang miliki sangatlah sakral, yakni dengan menjadikan Adat
Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.39
D. Matriarkat Menurut Ulama
Allāh  ﷻmenciptakan manusia dengan keanekaragaman yang di dalamnya
terdiri dari suku bangsa dan dari berbagai tempat. Keberagaman tersebutlah yang

38
Amri Marzali, “Dapatkah Sistem Matrilineal Bertahan Hidup Di Kota Metropolitan?,”
Antropologi Indonesia 0, no. 61 (2014): 1–15, https://doi.org/10.7454/ai.v0i61.3379.
39
Nuryanti, Perempuan Berselimut Konflik: Perempuan Minangkabau Di Masa Dewan
Banteng Dan PRRI.
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berhasil melahirkan sebuah adat dan tradisi sebagai masyarakat majemuk. Namun
demikian, manusia memang telah diberkahi oleh Allāh  ﷻberupa perangkat yang
tidak dimiliki oleh makhluk lain, yakni akal.
Di antara para ulama fikih tersebut ialah yang dikenal sebagai imam empat
madhab yaitu: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syâfi’i dan Imam Ahmad
bin Hanbal.40
Dalam kehidupan sehari-hari, istilah “tradisi” sering dipergunakan. Ada
tradisi Jawa, tradisi kraton, tradisi petani, tradisi pesantren dan lain-lain. Sudah
tentu masing-masing dengan identitas arti dan ke dalaman makna sendiri. Tetapi
istilah “tradisi” biasanya secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu
nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga
kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan.41
Menurut Hassan Hanafi, tradisi (turats) adalah segala warisan masa lampau
yang sampai kepada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku.
Dengan demikian, bagi Hanafi, turats tidak hanya merupakan persoalan
meninggalkan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini
dalam berbagai tingkatannya.42
Menurut C. Dewi Wulansari, Istilah hukum adat asalnya ialah dari Bahasa
Arab, yakni “huk’m” dan “adah” (jamaknya, ahkam) dimana hal tersebut
mempunyai arti suruhan atau ketentuan. Contohnya saja di dalam hukum islam
“Hukum Syari’ah” yang berisikan lima macam suruhan atau perintah yang disebut
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“al-Ahkam al-Khamsah” yaitu : fardh (wajib), haram (larangan), mandub atau
sunnah (anjuran), makruh (celaan) dan jaiz, mubah atau halal (kebolehan).
Adah atau adat ini dalam Bahasa Arab disebut dengan arti “kebiasaan” yaitu
perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi “hukum adat” itu adalah “hukum
kebiasaan”.43
Menurut Ahmad Kosasih syarak berasal dari Bahasa Arab yakni syaraai,
dimana kata tersebut merupakan bentuk jamak dari kata syari’at.44
Menurut Hasanuddin dalam penelitiannya terkait adat dan syarak, syarak
merupakan agama islam atau hukum-hukum keislaman.45
Menurut Ahmad Kosasih tentang adat yang sebenarnya adat adalah
merupakan adat yang sudah diyakini bahwasannya ini telah terbentuk sejak dahulu
kala. Adat ini asli dan tidak berubah. Termasuk kedalam ketetapan adat yang tidak
akan lapuk oleh hujan serta tidak pula lekang oleh panas.46
Sedangkan menurut Hasanuddin, ketentuan adat nan sabana adat ini
merupakan ciptaan Allāh  ﷻyang telah menjadi hukum alam atau sunnatullah yang
menjadi falsafah hidup mereka.47
Sebab itulah sehingga seluruh ucapan ulama merupakan nasihat bagi yang
bertanya maupun yang mendengar. Selain itu mereka harus dapat menampilkan
43
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dirinya sebagai contoh teladan yang baik bagi masyarakat dalam akhlak dan
ketaatannya kepada Allāh ﷻ. Sebagaimana firman Nya dalam Surat Fātir ayat 28:
اس َو ال د ََّو اب ِ َو أ
ۗ ُك ۗ إ ِ ن َّ َم ا ي َ أخ ش َى ال ل َّ ه َ ِم أن ِع ب َ ا ِد ه ِ ال أ ع ُ ل َ َم ا ء
َ ِ ف أ َ ل أ َو ا ن ُ ه ُ ك َ ذ َٰ َ ل
ٌ ِ اْل َن أ ع َ ا ِم ُم أخ ت َ ل
ِ َّ َو ِم َن ال ن
ُ
ٌ
ۗۗ إ ِ َّن ال ل َّ ه َ عَ ِز ي ز غَ ف و ٌر
“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan
binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya).
Sesungguhnya yang takut kepada Allāh di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah
ulama. Sesungguhnya Allāh Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”48
Sebaliknya, dari pihak umat atau masyarakat harus pula pandai
menempatkan ulama pada posisinya, hormatilah mereka, dengarlah pituah dan
nasihatnya, sebab kaum ulama termasuk salah satu insan yang mulia di dalam
masyarakat.
Pada saatnya, Allāh  ﷻakan memanggil mereka ke hadirat-Nya, maka
sebelum mereka dipanggil Yang Mahakuasa ambillah segera ilmunya. Sehubungan
dengan ini Rasullullāh  ﷺbersabda:
َإِنَ الله ﻻ يَﻘأبِﺾُ العِلأﻢَ انأتِزَاعَاً يَنأتَزِعُهُ من العِبادِ ولَﻜِنأ يَﻘأبِﺾُ العِلأﻢَ ﺑِﻘَبأﺾِ العُلَمَاﺀِ ﺣتَى إﺫا لَﻢأ يُبأﻖِ عَالِﻢٌ اﺗَخَذ
 ﻓَﺴُﺌِلوا ﻓَﺄَﻓأتَوأا ﺑِﻐَﻴأﺮِ عِلأﻢٍ ﻓَﻀَلُوا وَأَﺿَلُوا، ًالناس رﺅﺳَاً ﺟُﻬَاﻻ
“Sesungguhnya Allāh Ta’ala tidak mengangkat ilmu dengan sekali
cabutan dari para hamba-Nya, akan tetapi Allāh mengangkat ilmu dengan
mewafatkan para ulama. Ketika tidak tersisa lagi seorang ulama pun, manusia
merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka bertanya, maka mereka (orangorang bodoh) itu berfatwa tanpa ilmu. mereka sesat dan menyesatkan.”49
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BAB III
MATRIARKAT PADA SUKU MINANGKABAU DAN KEDUUDKAN
LALI-LAKI PEREMPUAN DALAM ALQURᾹN
A. Persamaan Laki-Laki dengan Wanita
Bentuk kesamaan antara laki-laki dengan wanita di antaranya adalah
kesamaan dalam asal penciptaan. Dimana hal tersebut berarti bahwasannya kaum
wanita diciptakan dari diri kaum laki-laki, sebagaimana ditunjukkan oleh firman
Allāh  ﷻyang terdapat dalam Surat An-Nisā ayat 1:
ِم ن أ ﻬُ َم ا
َر ق ِ ﻴ ب ً ا

َّ َ ﺟ ﻬَ ا َو ﺑ
َ اﺣ د َ ة ٍ َو
ث
َ َخ ل
ِ اس ا ﺗ َّ ﻘ ُ وا َر ﺑ َّ ﻜ ُ ﻢ ُ ا ل َّ ِذ ي َخ ل َ ﻘ َ ﻜ ُ ﻢأ ِم أن ن َ ف أ ٍس َو
ُ َّ ي َ ا أ َ ي ُّ ﻬَ ا ال ن
َ ﻖ ِم ن أ ﻬَ ا َز أو
اﻻ ك َ ث ِ ﻴ ًﺮ ا َو ن ِ ﺴ َ ا ءً ۚ َو ا ﺗ َّ ﻘ ُ وا ال ل َّ ه َ ا ل َّ ِذ ي ﺗ َﺴ َ ا َء ل ُ و َن ﺑ ِ هِ َو أ
ً ِر َﺟ
ﺣ امَ ۚ إ ِ َّن ال ل َّ ه َ ك َا َن عَ ل َ ﻴ أ ﻜ ُ أﻢ
َ اْل َ أر

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allāh menciptakan
isterinya; dan dari pada keduanya Allāh memperkembang biakkan laki-laki dan
perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allāh yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan
(peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allāh selalu menjaga dan
mengawasi kamu.”50
Dalil mengenai pembahasan persamaan antara laki-laki dengan wanita
dalam hal penciptaan juga terdapat pada penggalan Alqurān Surat Al-‘Arāf ayat
189:
… ﺟ ﻬَ ا
ِ ه َُو ا ل َّ ِذ ي َخ ل َ ﻘ َ ﻜ ُ أﻢ ِم أن ن َ ف أ ٍس َو
َ ﺟ ع َ َل ِم ن أ ﻬَ ا َز أو
َ اﺣ د َ ة ٍ َو
“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia
menciptakan Isterinya. …”51
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Firman Allāh  ﷻterdapat pada Alqurān Surat Az-Zumar ayat 6:
… اﺣ د َ ة ٍ ث ُﻢ َّ َﺟ ع َ َل ِم ن أ ﻬَ ا َز أو َﺟ ﻬَ ا
ِ َخ ل َ ﻘ َ ﻜ ُ أﻢ ِم أن ن َ ف أ ٍس َو
“Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan
daripadanya isterinya…” 52
Ketiga dalil di atas telah memberikan pengertian bahwasannya wanita
tidaklah diciptakan melalui bahan yang berbeda daripada bahan penciptaan lakilaki. Masing-masing dari keduanya memang terlahir dari apa yang Allāh  ﷻtelah
ciptakan. Bersinggungan dengan hal ini, baik laki-laki maupun wanita memiliki hak
yang sama pula, di antaranya adalah sama-sama memiliki hak hidup, dimana hak
hidup ini merupakan salah satu nikmat yang beegitu besar yang Allāh  ﷻlimpahkan
kepada hamba-Nya. Mengapa demikian? karena kita manusia bisa merasakan
seluruh kenikmatan yang ada di dunia tidak lain di sebabkan adanya ruh yang
bersemayam di dalam diri kita. Ketika nyawa atau ruh itu di cabut dalam jasad ini,
maka semua kenikmatan dunia yang sebelumnya kita rasakan akan hilang.
Berkenaan dengan inilah Allāh  ﷻmemberi peringatan kepada siapa saja yang
mengambil hak hidup seseorang selain Allāh  ﷻmaka akan mendapatkan balasan
yang luar biasa besar dan buruk, sebagaimana telah Allāh  ﷻsebutkan dalam firmanNya dalam Alqurān surat An Nisā ayat 93 yang berbunyi:
ُ ب ال ل َّ ه ُ ع َ ل َ ﻴ أ هِ َو ل َ ع َ ن َ ه ُ َو أ َ ع َ د َّ ل َ ه
َ َﻀ
ِ ﺟ ﻬَ ن َّ ﻢ ُ َخ ا ل ِ د ًا ﻓ ِ ﻴ ﻬَ ا َو غ
َ ُ َو َم أن ي َ ﻘ أ ت ُ أل ُم أؤ ِم ن ً ا ُم ت َع َ مِ د ًا ﻓ َ َج َز ا ُﺅ ه
ظ ﻴ ًم ا
ِ َ ع َ ذ َ ا ﺑ ًا ع
“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka
balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allāh murka kepadanya,
dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”53
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Selain itu, terdapat bentuk kesamaan lainnya yang diakui oleh syari’at Islam
selain asal penciptaan di atas, yakni kesamaan dalam taklif (kewajiban agama) dan
ganjarannya.
B. Perbedaan Laki-Laki dengan Wanita
Jika pada pembahasan sebelumnya telah di kemukakan terkait hal-hal antara
laki-laki dengan wanita tidak Allāh  ﷻbedakan dalam menjalankan sebuah
syaria’at, atau dengan kata lain ialah persamaan antara laki-laki dengan wanita.
Maka, tidak lah lengkap rasanya jika tidak membahas lawan dari persamaan
tersebut, yakni perbedaan laki-laki dengan wanita.
Pada pembahasan kali ini, ada beberapa perbedaan antara laki-laki dengan
wanita yang harus kita imani. Laki-laki dengan wanita memang jelas berbeda,
dilihat menurut syari’at, kodrat, indera dan akal. Allāh  ﷻmemang menciptakan
manusia menjadi dua jenis, laki-laki dan wanita.
Maka, hal tersebut membuktikan bahwasannya jelas berbeda di antara
keduanya baik secara fisik, maupun ketetapan nilai-nilai syari’at untuk masingmasingnya. Seperti firman Allāh  ﷻpada Alqurān Surat An-Najm ayat 45:
ﺟ ﻴ أ ِن ال ذ َّ ك َ َﺮ َو أ
اْل ُن أ ث َ َٰى
َ َ َو أ َن َّ ه ُ َخ ل
َ ﻖ ال َّز أو
“Dan bahwasannya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria
dan perempuan.”54
Secara qodratullāh memang di dalam diri laki-laki ada kekuatan fisik yang
lebih sempurna jika dibandingkan dengan wanita. Hal ini bukan semata-mata
menjatuhkan pihak wanita tetapi ini disebabkan karena wanita harus mengalami
haid, hamil, melahirkan, menyusui, mengurusi anak yang disusuinya hingga
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melakukan pendidikan bagi generasi masa depan yang ia lahirkan dari dalam
rahimnya. Dan hal tersebut pula mengapa wanita diciptakan dari tulang rusuk Nabi
Adam alaihisallam, menjadikan wanita termasuk ke dalam bagian dari laki-laki.
Sementara itu, laki-laki justru diberikan kepercayaan untuk dapat mengurus
kebutuhan wanitanya, menjaganya dan memberikan nafkah kepadanya dan kepada
keturunannya kelak.

C. Kedudukan Manusia Menurut Alqurān
Manusia atau seringkali disebut sebagai Insan merupakan ungkapan yang
terdapat dalam Alqurān yang akar katanya adalah al-Insan. Adapun konsep
manusia sebagai makhluk kultural55 dapat di buktikan dalam pernyataan Alqurān
bahwasannya manusia dilengkapi dengan sarana pengetahuan berupa pendengaran,
penglihatan, dan budi pekerti sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan
meskipun dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui suatu hal pun, seperti yang
tertera dalam Alqurān dalam surat an-Nahl ayat 78, Allāh  ﷻberfirman:
اْل َﺑ أ صَ ا َر َو أ
ﺟ ﻜ ُ ﻢأ ِم أن ﺑ ُ ط ُ و ِن أ ُ َّم ﻬَ ا ﺗ ِ ﻜ ُ ﻢأ َﻻ ﺗ َع أ ل َ مُ و َن ش َ ﻴ أ ﺌ ً ا َو َﺟ ع َ َل ل َ ﻜ ُ ﻢ ُ ال ﺴ َّ أم َع َو أ
َ اْل َﻓ أ ﺌ ِ د َ ة
َ َو ال ل َّ ه ُ أ َ أخ َﺮ
ۗ ل َ ع َ ل َّ ﻜ ُ أﻢ ﺗ َشأ ﻜ ُ ُﺮ و َن
“Dan Allāh mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak
mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati
nurani, agar kamu bersyukur.”56
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Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip
egalitarian yakni persamaan antar manusia, baik laki-laki dan wanita maupun antar
bangsa, suku dan keturunan.57
Jika di atas telah di tegaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang
dilengkapi dengan segala ilmu pengetahuan meskipun pada dasarnya ia dilahirkan
atas ketidak-tahuannya, maka pembahasan kali ini terkait konsep manusia sebagai
makhluk sosial akan dipertegas dengan salah satu firman Allāh  ﷻyang terdapat
pada ayat Alqurān surat al-Hujurat ayat 13:
ُ َّ ي َ ا أ َي ُّ ﻬَ ا ال ن
َ اس إ ِ ن َّ ا َخ ل َ ﻘ أ ن َا ك ُ ﻢأ ِم أن ﺫ َ ك َ ٍﺮ َو أ ُن أ ث َ َٰى َو
ﺟ ع َ ل أ ن َا ك ُ ﻢأ ش ُ ع ُ و ﺑ ًا َو ق َ ب َ ا ئ ِ َل ل ِ ت َ ع َ ا َر ﻓ ُ وا ۚ إ ِ َّن أ َكأ َﺮ َم ﻜ ُ ﻢأ
َ ٌِع ن أ د َ ال ل َّ هِ أ َﺗ أ ﻘ َ ا ك ُ أﻢ ۚ إ ِ َّن ال ل َّ ه َ ع َ لِ ﻴ ﻢ
خ ب ِ ﻴ ٌﺮ
“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa
dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di
antara kamu di sisi Allāh ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allāh Maha
mengetahui, Maha teliti.”58
Ayat tersebut berhasil memberikan gambaran kepada kita semua tentang
persamaan antara laki-laki dengan wanita baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual)
maupun dalam aktivitas sosial (perihal karier professional). Ayat tersebut juga
sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya
terdapat perbedaan yang memarginalkan59 salah satu di antara keduanya.
Persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah.
Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapatkan pahala yang lebih banyak tanpa
melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai
pengabdian dan ketakwaannya kepada Allāh ﷻ.
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Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan mengenai kedudukan manusia
menurut Alqurān ialah, Allāh  ﷻtelah menjadikan manusia sebagai ‘abdullah dan
khalifah. Dari kedua kata tersebut jelas sekali terlihat bahwa Allāh  ﷻMaha adil,
mengapa demikian? Karena di satu sisi Allāh  ﷻmenjadikan dan memposisikan
manusia sebagai makhluk yang wajib menyembah dan beribadah kepada Allāh ﷻ
dari ketika ditiupkannya ruh ke dalam jasad hingga ketika ruh tersebut di ambil
kembali dari jasadnya. Namun di sisi lain, Allāh  ﷻjuga telah mentakdirkan manusia
sebagai makhluk yang paling sempurna, paling mulia sehingga manusia layak untuk
dijadikan seorang khalifah atau pemimpin di muka bumi ini.
Pada tema kedudukan manusia menurut Alqurān ini juga selaras dengan
prinsip konsep Matriarkat, dimana Alqurān diturunkan untuk membebaskan
manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan. Persis dengan
Matriarkat yang ingin mengedukasi kepada seluruh umat manusia bahwasannya
wanita ada bukan untuk ditindas atau di asingkan keberadaannya.
Sebab, pada dasarnya Allāh  ﷻtelah hadirkan Islam sebagai solusi dimana
dalam aturannya baik laki-laki maupun wanita, keduanya sama-sama diamanatkan
untuk menjadi pemimpin. Matriarkat pun menerapkan konsep ini di dalam
sistemnya, dimana laki-laki tetap menjadi pemimpin kepala rumah tangga, sampai
kepada menjadi kepala nagari ataupun petinggi adat, dan wanita juga menjadi
pemimpin di dalam rumahnya bagi anak-anaknya, hingga bagi masyarakat sekitar
(jika dia seseorang yang berpengaruh dalam lingkungannya) atau jika dia
memegang peranan sebagai bundo kanduang.
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D. Konsep Matriarkat Menurut Alqurān
Meskipun tidak ada satupun dalil di dalam Alqurān yang menjelaskan secara
khusus mengenai konsep Matriarkat ini, namun terdapat aturan-aturan adat pada
suku Minang ini yang berlandaskan kepada hukum Islam dan Alqurān itu sendiri.
Beberapa hal yang identik dengan konsep Matriarkat pada suku
Minangkabau yang langsung disandarkan kepada dalil-dalil Alqurān atau Assunnah
adalah sebagai berikut:
1.

Penghargaan terhadap sesama warga atau masyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat Minang ini
terkenal dengan budaya untuk saling menghargai satu dengan yang lainnya, tidak
mengabaikan satu sama lain termasuk kepada sebuah tindakan yang membuahkan
suatu kebaikan dan keuntungan bagi pihak lain.
Semua manfaat yang ada ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi,
tergantung seperti apa cara pengelolaannya terhadap potensi-potensi yang ada
hingga dapat berguna untuk kepentingan bersama.
Sehubungan dengan hal ini pun suku Minang mengaitkannya dengan Islam
yang telah mengajarkan kepada kita, sebagaimana tertera pada Firman Allāh ﷻ
dalam surat Al Isrā ayat 70 yang berbunyi:
ت َو ﻓ َ ﻀَّ ل أ ن َا ه ُ ﻢأ عَ ل َ َٰى
ِ ﺣ َم ل أ ن َا ه ُ ﻢأ ﻓ ِ ي ال أ ب َ ِﺮ َو ال أ ب َ أح ِﺮ َو َر َز ق أ ن َا ه ُ ﻢأ ِم َن ال ط َّ ﻴ ِ ب َ ا
َ ك َ َّﺮ أم ن َا ﺑ َ ن ِ ي آ د َ مَ َو
ً ﻀ
َ ِم َّم أن
ﻴل
ِ خ ل َ ﻘ أ ن َا ﺗ َف أ

َو ل َ ﻘ َ د أ
ﻴﺮ
ٍ ِ كَ ث
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“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan
Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk
yang telah Kami ciptakan.”60
Karena manusia merupakan makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, dengan
kata lain manusia adalah makhluk yang saling ketergantungan satu sama lainnya.
Maka, dengan landasan ini pula masyarakat Minang sangat menghargai sebuah
kebersamaan. Hal ini juga selaras dengan pepatah Minang yang berbunyi “duduak
surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang.” Yang artinya duduk
sendiri bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang, dimana pepatah
tersebut memiliki makna bahwasannya dalam menyelesaikan sebuah persoalan
berat akan terasa susah jika dilakukan sendiri, namun akan menjadi mudah jika ada
pihak lain yang ikut membantu.
2.

Terkait Budi dan Pekerti

Menurut kacamata masyarakat Minangkabau terhadap budi sangatlah
dijunjung tinggi seperti halnya tertuah dalam pepatah Minang yang berbunyi: “Nan
kuriak iyolah kundi, nan merah iyolah sago, nan baiak iyo budi, nan indah iyo lah
baso.” Yang mana pepatah tersebut memiliki makna sebagaimana yang paling
berharga dalam kehidupan bergaul adalah budi pekerti yang baik, serta sopan
santun. Apabila seseorang tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka ia akan
mengalami kesulitan kemanapun dia pergi dan dimanapun dia tinggal, bahkan akan
menjadi sasaran kebencian di dalam kehidupan bermasyarakat.
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Budi pekerti ini sangat berperan sebagai perekat hubungan dalam
bersosialisasi dan akan sebagai penangkal terjadinya keributan atau percekcokkan
yang nantinya dapat merusak ukhuwah dan kerukunan hidup, baik itu dalam ruang
lingkup keluarga maupun masyarakat. Seperti pepatah “Rarak kalikih dek binalu,
tumbuah sarumpun jo kayu kalek. Kok habih raso jo malu bak kayu lungga
pangabek.”
Pepatah ini memiliki makna, jikalau rasa malu itu telah hilang dari dalam
diri manusia, maka manusia itu akan sulit untuk diarahkan kepada kebaikan, dan
akan sulit pula untuk menyusun masyarakat.
3.

Terkait Pemimpin dan Kepemimpinan

Mengenai Pemimpin dan Kepemimpinan pada suku Minangkabau. Suatu
masyarakat memerlukan seorang pemimpin yang dipilih secara musyawarah dan
mufakat.
Masyarakat Minang terkenal dengan masyarakat egaliter yakni menjunjung
nilai-nilai kesetaraan antara sesama warga masyarakat,61 berbeda dengan budaya
jawa yang terkenal dengan feodalismenya.62

4.

Pandangan terhadap Wanita dan Kedudukannya

Icon masyarakat Minangkabau merupakan adat yang menganut asas garis
keturunan matrilineal atau matriarkat, yang mana hal ini dalam persukuan orang
Minang adalah mengikuti suku ibunya.
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Contohnya, jika ayahnya berasal dari suku Guci yang ada di Padang Panjang
dan ibunya dari suku Piliang yang ada di Padang Panjang, maka anak-anaknya
kelak akan mengakui sukunya adalah suku Piliang. Di dalam adat Minangkabau
nasib wanita sangat terjamin, sebab itulah tidak ada istilahnya bahwa seorang
wanita Minang akan terlantar hidupnya, sekalipun ia tidak mempunyai suami atau
diceraikan oleh suaminya.
Di dalam ajaran Islam, kedudukan seorang wanita atau ibu pun sangat
dimuliakan dan di hormati. Dapat dibuktikan dengan beberapa dalil berupa hadits
dan firman Allāh  ﷻyang terkandung di dalam Alqurān. Beberapa dalil tersebut
ialah:
a.

Firman Allāh  ﷻdalam Alqurān surat An Nahl ayat 58 – 59,
menyinggung kedudukan seorang wanita pra islam, Firman Allāh ﷻ
yang berbunyi:
ﺣ د ُ ه ُ أﻢ ﺑ ِ أ
(58) ٌ ظ ﻴ ﻢ
ِ َ اْل ُن أ ث َ َٰى ظ َ َّل َو أﺟ ﻬُ ه ُ مُ ﺴأ َو د ًّا َو ه َُو ك
َ َ َو إ ِ ﺫ َ ا ﺑ ُش ِ َﺮ أ
أ
َ
َ
َ
ُ
َ
أ
ﺴ ﻜ ه ُ ع َ ل َٰى ه ُو ٍن أ مأ ي َ د ُﺳ ُّ ه ُ ﻓ ِ ي
ِ ي َ ت ََو ا َر َٰى ِم َن ال ﻘ أو ِم ِم ن ﺳ ُ و ِء َم ا ﺑ ُش ِ َﺮ ﺑ ِ هِ ۚ أ ي ُ أم
(59) ال ت ُّ َﺮ ا بِ ۗ أ َ َﻻ ﺳَ ا َء َم ا ي َ أح ﻜ ُ ُم و َن
Ayat 58: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan
(kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya,
dan dia sangat marah.
Ayat 59: “Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak
disebabkan buruknya berita yang di sampaikan kepadanya. Apakah dia
akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukan akan
menguburkannya ke dalam tanah (hidup-didup)? Ketahuilah, alanhkah
buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”

b. Kemudian cahaya Islam terbit menerangi kegelapan itu dengan risalah
Nabi Muhammad ﷺ, hal berikut Allāh  ﷻberfirman tentang bagaimana
seharusnya memperlakukan kaum wanita, terdapat pada Alqurān surat
An Nisā ayat 19 yang berbunyi:
ي َ ا أ َي ُّ ﻬَ ا ا ل َّ ِذ ي َن آ َم ن ُ وا َﻻ ي َ ِح ُّل ل َ ﻜ ُ أﻢ أ َ أن ﺗ َِﺮ ث ُوا الن ِ ﺴ َ ا َء ك َ أﺮ ه ًا ۖ َو َﻻ ﺗ َع أ ﻀُ ل ُ و ه ُ َّن
ش ُﺮ و ه ُ َّن
ِ اﺣ ش َ ةٍ مُ ب َ ﻴ ِ ن َ ةٍ ۚ َو عَ ا
ِ َ ﺾ َم ا آﺗ َﻴ أت ُمُ و ه ُ َّن إ ِ َّﻻ أ َ أن ي َ ﺄ أﺗ ِ ﻴ َن ﺑ ِ ف
ِ ل ِ ت َ ذ أ ه َ ب ُوا ﺑ ِ ب َ ع أ
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َ ِف ۚ ﻓ َ إ ِ أن ك َِﺮ هأ ت ُ ُم و ه ُ َّن ﻓ َ ع َ ﺴ َ َٰى أ َ أن ﺗ َ ﻜأ َﺮ ه ُوا ش َ ﻴ أ ﺌ ً ا َو ي َ أج ع َ َل ال ل َّ ه ُ ﻓ ِ ﻴ ه
خ ﻴ أ ًﺮ ا
ِ ﺑ ِ ال أ َم ع أ ُﺮ و
ك َ ث ِ ﻴ ًﺮ ا
“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mepusakai
wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka
karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah
kamu berikan kepadanya terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan
keji yang nyata. Dan bergaul-lah dengan mereka secara patut.
Kemudian bila kemu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah)
karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allāh
menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”63
c. Pesan atau wasiat untuk bersikap baik kepada wanita, terdapat pada
hadits Nabi Muhammad ﷺ
 ﻓَإِنَّ ُﻬ َّن ُخ ِل أﻘنَ ِم أن،اء َخﻴ ًأﺮا
ِ ﺴ
ِ ص أوا ِﺑ
ِ َم أن َكانَ يُؤأ ِمنُ ِﺑالل ِه َو أالﻴَ أو ِم اأ
ُ  َوا أﺳت أَو،ُاره
َ الن
َ ي َﺟ
آلخ ِﺮ ﻓَلَ يُؤأ ِﺫ أ
، َوإِ أن ﺗ ََﺮ أكتَهُ لَ أﻢ يَزَ أل أَع َأو َج،ُﺴ أﺮﺗَه
َ  َوإِ َّن أَع َأو َج،ٍﺿلَع
َ  ﻓَإ ِ أن ﺫَ َهبأتَ ﺗ ُ ِﻘ أﻴ ُمهُ َك،ُالﻀلَعِ أ َ أعلَه
ِ ش أﻴ ٍئ ﻓِي
ِ
اء َخﻴ ًأﺮا
ِ ﺴ
ُ ﻓَا أﺳت أَو
َ ِص أوا ﺑِالن
Dari Abu Hurairah Radhiyallahuanhu, dari Rasullullāh  ﷺbeliau
bersabda:
“Barangsiapa yang beriman kepada Allāh  ﷻdan hari akhir, maka
janganlah dia menyakiti tetangganya dan saling berwasiatlah untuk
berbuat baik kepada kaum perempuan; karena sesungguhnya mereka
di ciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk yang
paling bengkok adalah yang paling atas. Jika engkau ingin
meluruskannya, engkau bisa mematahkannya, akan tetapi jika engkau
membiarkannya, ia akan tetap bengkok. Karena itu, saling
berwasiatlah kalian untuk bersikap baik kepada kaum perempuan.”64
d. Kaum wanita merupakan Karunia, bukan sebuah Musibah. Dimana
pada masa sebelum Islam datang, orang-orang jahiliyah memandang
wanita sebagai musibah, maka Islam memandang bahwa wanita
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merupakan karunia Allāh ﷻ. Seperti firman Allāh  ﷻdalam Alqurān
pada surat Al Rūm ayat 21 yang berbunyi:
َو ِم أن آيَاﺗِ ِه أ َ أن َخلَﻖَ لَ ُﻜ أﻢ ِم أن أ َ أنفُ ِﺴ ُﻜ أﻢ أ َ أز َوا ًﺟا ِلت َ أﺴ ُﻜنُوا إِلَ أﻴ َﻬا َو َﺟ َع َل ﺑَ أﻴنَ ُﻜ أﻢ َم َودَّةً َو َرﺣأ َمةً ِإ َّن ﻓِي
ٍ ﺫَلِكَ َآليَا
َت ِلﻘَ أو ٍم يَتَفَ َّﻜ ُﺮون
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di
antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” 65
“Barangsiapa yang beriman kepada Allāh  ﷻdan hari akhir, maka
janganlah dia menyakiti tetangganya dan saling berwasiatlah untuk
berbuat baik kepada kaum perempuan; karena sesungguhnya mereka
di ciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk yang
paling bengkok adalah yang paling atas. Jika engkau ingin
meluruskannya, engkau bisa mematahkannya, akan tetapi jika engkau
membiarkannya, ia akan tetap bengkok. Karena itu, saling
berwasiatlah kalian untuk bersikap baik kepada kaum perempuan.”
e.

Kaum wanita diibaratkan layaknya mutiara yang harus dijaga. Dimana
Islam adalah agama syari’at dan mengedepankan aturan.
Oleh karena itu Islam datang untuk memperbaiki kondisi kaum wanita,
mengangkat drajatnya. Salah satu bentuk pengibaratan kaum wanita
sebagai mutiara yang harus dijaga adalah tertuang pada firman Allāh ﷻ
di dalam Alqurān surat Al Ahzāb ayat 59 dan ayat 33. Dimana pada
ayat 59 berbunyi:
علَ أﻴ ِﻬ َّن ِم أن َﺟ َلﺑِﻴبِ ِﻬ َّن ﺫَلِكَ أَدأنَى أَ أن
َ َﺴا ِء أال ُمؤأ ِمنِﻴنَ يُدأنِﻴن
َ ِاﺟكَ َوﺑَنَاﺗِكَ َون
ِ ي قُ أل ِْل َ أز َو
ُّ ِيَا أَيُّ َﻬا النَّب
َّ
ُ
َ
َ ُيُ أع َﺮ أﻓنَ ﻓَ َل يُؤأ ﺫيأنَ َو َكانَ الله
ورا َر ِﺣﻴ ًما
ً غف
“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak
perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka
mengulurkan jilbabnyake seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu
supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di
ganggu. Dan Allāh adalah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.”66
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Belum selesai sampai di situ, bak Mutiara, kaum wanita pun
diperintahkan oleh Allāh  ﷻuntuk senantiasa menjaga kehormatan
mereka di hadapan laki-laki yang bukan mahram, hal ini terdapat pada
ayat 33 yang berbunyi:
َوقَ أﺮنَ ﻓِي ﺑُﻴُوﺗِ ُﻜ َّن َو َﻻ ﺗَبَ َّﺮﺟأ نَ ﺗَبَ ُّﺮ َج أال َجا ِه ِلﻴَّ ِة أاْلُولَى
“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu
berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang
dahulu.”67
Semua dalil dan syari’at ini ditetapkan oleh Allāh  ﷻsemata-mata untuk
menjaga dan memuliakan kaum wanita, dimana hal ini selaras dengan konsep
Matriarkat yang di anut oleh masyarakat suku Minangkabau.
E. Ayat-ayat Al-Qur’an yang Berhubungan dengan Konsep Matriarkat
Berikut merupakan beberapa ayat Alqurān yang memiliki keselarasan
terhadap konsep matriarkat dan dijadikan landasan oleh suku Minangkabau dalam
bentuk tabel:
No. Teks Ayat

1.

َولَﻘَدأ ك ََّﺮ أمنَا ﺑَنِي آدَ َم َو َﺣ َم ألنَا ُه أﻢ ﻓِي
َأالبَ ِﺮ َو أالبَحأ ِﺮ َو َرزَ أقنَا ُه أﻢ ِمن
َّ ال
ﻴﺮ
ِ طﻴِبَا
ٍ ِت َوﻓَﻀ أَّلنَا ُه أﻢ َعلَ َٰى َكث
ً ﻀ
ﻴل
ِ ِم َّم أن َخلَ أﻘنَا ﺗ َ أف
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Keterangan

“Dan sesungguhnya telah Kami
muliakan anak-anak Adam, Kami
angkut mereka di daratan dan di
lautan, Kami beri mereka rezeki
Al Isrā ayat
dari yang baik-baik dan Kami
70
lebihkan mereka dengan kelebihan
yang sempurna atas kebanyakan
makhluk
yang
telah
Kami
ciptakan.”
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2.

َص ُموا ﺑِ َح أب ِل اللَّ ِه َﺟ ِمﻴعًا َو َﻻ
ِ َوا أعت
ﺗَفَ َّﺮقُوا ۚ َواﺫأ ُك ُﺮوا ِن أع َمتَ اللَّ ِه
َف ﺑَﻴأن
َ ََّعلَ أﻴ ُﻜ أﻢ إِﺫأ ُك أنت ُ أﻢ أَ أعدَا ًء ﻓَﺄَل
ص َبحأ ت ُ أﻢ ِﺑنِ أع َمتِ ِه ِإ أخ َوانًا
قُلُو ِﺑ ُﻜ أﻢ ﻓَﺄ َ أ
أ
ار
َ َو ُك أنت ُ أﻢ َعلَ َٰى
ِ َّشفَا ُﺣف َﺮةٍ ِمنَ الن
َٰ
ﻓَﺄ َ أنﻘَذَ ُك أﻢ ِم أن َﻬا ۗ َكذَلِكَ يُ َب ِﻴنُ اللَّهُ لَ ُﻜ أﻢ
َآيَاﺗِ ِه لَعَلَّ ُﻜ أﻢ ﺗَ أﻬتَدُون

3.

ۖ  َوﺗ َ َع َاونُوا َعلَى أال ِب ِﺮ َوالت َّ أﻘ َو َٰى...
اْلثأ ِﻢ
َعلَى
َو َﻻ ﺗَعَ َاونُوا
ِأ
ۗۚ … ان
ِ َو أالعُد َأو

4.

َولَ أو أ َ َّن أَ أه َل أالﻘُ َﺮ َٰى آ َمنُوا َواﺗَّﻘَ أوا
ٍ لَفَتَحأ نَا َعلَ أﻴ ِﻬ أﻢ ﺑَ َﺮكَا
اء
َّ ت ِمنَ ال
ِ ﺴ َم
َ
أ
ض َو َٰلَ ِﻜ أن َكذَّﺑُوا ﻓَﺄ َخذنَا ُه أﻢ
ِ َو أاْل َ أر
َِﺑ َما كَانُوا َي أﻜ ِﺴبُون

5.

ﻓَ ِب َما َرﺣأ َم ٍة ِمنَ ال َّل ِه ِل أنتَ لَ ُﻬ أﻢ ۖ َولَ أو
ًّ َُك أنتَ ﻓ
َ ظا َغ ِلﻴ
ب َﻻ أنفَﻀُّوا
ِ ظ أالﻘَ أل
أف َع أن ُﻬ أﻢ َوا أﺳت َ أﻐ ِف أﺮ
ُ ِم أن َﺣ أولِكَ ۖ ﻓَاع
لَ ُﻬ أﻢ َوشَا ِو أر ُه أﻢ ِﻓي أاْل َ أم ِﺮ ۖ ﻓَإِﺫَا
ََعزَ أمتَ ﻓَت ََو َّك أل َعلَى اللَّ ِه ۚ إِ َّن اللَّه
َي ُِحبُّ أال ُمت ََو ِكلِﻴن

“Dan berperanglah kamu semuanya
kepada tali (agama) Allāh, dan
janganlah kamu bercerai berai, dan
ingatlah akan nikmat Allāh
kepadamu ketika kamu dahulu
(masa
jahiliyah)
bermusuhmusuhan,
maka
Allāh
mempersatukan
hatimu,
lalu
menjadilah kamu karena nikmat
Allāh,
orang-orang
yang
bersaudara; dan kamu telah berada
di tepi jurang neraka, lalu Allāh
menyelamatkan kamu dari padanya.
Demikianlah Allāh menerangkan
ayat-ayat Nya kepadamu, agar
kamu mendapatkan petunjuk.”
“Dan tolong-menolonglah kamu
dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong menolong
dalam
berbuat
dosa
dan
pelanggaran.”
“Jikalau
sekiranya
penduduk
negeri-negeri
beriman
dan
bertakwa, pastilah Kami akan
melimpahkan
kepada
mereka
berkah dari langit dan bumi, tetapi
mereka mendustakan (ayat-ayat
Kami) itu, maka Kami siksa mereka
disebabkan perbuatannya.”

Ali ‘Imrān
ayat 103

Al Maidah
ayat 2

Al A’rāf
ayat 96

“Maka disebabkan rahmat dari
Allāh-lah kamu berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya
kamu bersikap keras lagi berhati
kasar, tentulah mereka menjauhkan
diri dari sekelilingmu. Karena itu
maafkanlah mereka, mohonkanlah
Ali ‘Imrān
ampun
bagi
mereka,
dan
ayat 159
bermusyawaratlah dengan mereka
dalam urusan itu. Kemudian
apabila kamu telah membulatkan
tekad, maka bertawakkallah kepada
Allāh.
Sesungguhnya
Allāh
menyukai
orang-orang
yang
bertawakkal kepada-Nya.”
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6.

7.

“Dan apabila seseorang dari
َ  َوإِﺫَا ﺑُش َِﺮ أَ َﺣدُهُ أﻢ ﺑِ أاْل ُ أنثَ َٰىmereka diberi kabar dengan An Nahl
ظ َّل
(kelahiran)
anak
perempuan,
َوﺟأ ُﻬهُ ُمﺴ َأودًّا َوه َُو ك َِظﻴ ٌﻢ
ayat 58
hitamlah
(merah
padamlah)
mukanya, dan dia sangat marah.”

َما
أ َ أم
َما

وء
ِ ﺳ
ُ
ُون
ٍ ه
ﺳا َء
َ

ار َٰى ِمنَ أالﻘَ أو ِم ِم أن
َ يَت ََو
َ
َ
ُ
ﺑُش َِﺮ ﺑِ ِه ۚ أي أُم ِﺴﻜهُ َعل َٰى
ب ۗ أَ َﻻ
ُّ ُ يَد
ِ ﺳهُ ﻓِي التُّ َﺮا
ُ
م
ﻜ
ََيحأ ُ ون

8.

يَا أَيُّ َﻬا الَّذِينَ آ َمنُوا َﻻ يَ ِح ُّل لَ ُﻜ أﻢ أ َ أن
ﺴا َء ك أَﺮهًا ۖ َو َﻻ
َ ِﺗ َِﺮثُوا الن
أ
َ
ﺾ َما
ُ ﺗ َ أع
ِ ﻀلُوه َُّن ِلتذ َهبُوا ﺑِ َب أع
أ
َ
ش ٍة
َ اﺣ
ِ َآﺗ َ أﻴت ُ ُموه َُّن ِإ َّﻻ أ أن يَﺄﺗِﻴنَ ﺑِف
ۚ وف
ِ ُم َب ِﻴنَ ٍة ۚ َو َعا ِش ُﺮوه َُّن ِﺑ أال َم أع ُﺮ
ﺴ َٰى أ َ أن
َ ﻓَإ ِ أن ك َِﺮ أهت ُ ُموه َُّن ﻓَ َع
ش أﻴﺌًا َو َيجأ َع َل اللَّهُ ﻓِﻴ ِه
َ ﺗ َ أﻜ َﺮهُوا
ﻴﺮا
ً َِخﻴ ًأﺮا َكث

9.

َو ِم أن آيَاﺗِ ِه أ َ أن َخلَﻖَ لَ ُﻜ أﻢ ِم أن
أ َ أنفُ ِﺴ ُﻜ أﻢ أ َ أز َوا ًﺟا ِلت َ أﺴ ُﻜنُوا ِإلَ أﻴ َﻬا
َو َﺟعَ َل ﺑَ أﻴنَ ُﻜ أﻢ َم َودَّة ً َو َرﺣأ َمةً إِ َّن
ٍ ﻓِي ﺫَلِكَ َآليَا
َت ِلﻘَ أو ٍم يَتَفَ َّﻜ ُﺮون

“Ia menyembunyikan dirinya dari
orang banya, disebabkan buruknya
berita
yang
disampaikan
kepadanya. Apakah dia akan
memeliharanya
dengan
menanggung kehinaan ataukah
akan menguburkannya kedalam
tanah (hidup-hidup)?. Ketahuilah,
alangkah buruknya apa yang
mereka tetapkan itu.”
“Hai orang-orang yang beriman,
tidak halal bagi kamu mempusakai
wanita dengan jalan paksa dan
janganlah kamu menyusahkan
mereka karena hendak mengambil
kembali sebagian dari apa yang
telah kamu berikan kepadanya,
terkecuali bila mereka melakukan
pekerjaan keji yang nyata. Dan
bergaullah dengan mereka secara
patut. Kemudian bila kamu tidak
menyekuai
mereka,
(maka
bersabarlah) karena mungkin kamu
tidak menyukai sesuatu, padahal
Allāh menjadikan padanya kebaikan
yang banyak.”
“Dan di antara tanda-tanda
kekuasaan-Nya
ialah
Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri
dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya
diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir.”

An Nahl
ayat 59

An
Nisā
ayat 19

Al
Rūm
ayat 21
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10.

َاﺟكَ َو َﺑنَاﺗِك
ِ ي قُ أل ِْل َ أز َو
ُّ ِيَا أَيُّ َﻬا النَّب
اء أال ُمؤأ ِمنِﻴنَ يُدأنِﻴنَ َعلَ أﻴ ِﻬ َّن ِم أن
ِ ﺴ
َ َِون
َﺟ َلﺑِﻴ ِب ِﻬ َّن ﺫَلِكَ أَدأنَى أ َ أن يُ أع َﺮﻓنَأ
ورا
ً ُﻓَ َل يُؤأ ﺫَيأنَ َو َكانَ اللَّهُ َغف
َر ِﺣﻴ ًما

11.

ََوقَ أﺮنَ ﻓِي ﺑُﻴُوﺗِ ُﻜ َّن َو َﻻ ﺗَبَ َّﺮﺟأ ن
ﺗَبَ ُّﺮ َج أال َجا ِه ِلﻴَّ ِة أاْلُولَى

12.

ُﻀ َٰى َرﺑُّكَ أ َ َّﻻ ﺗَ أعبُدُوا ِإ َّﻻ ِإيَّاه
َ ََوق
َّﺴانًا ۚ إِ َّما يَ أبلُﻐَن
َ َوﺑِ أال َوا ِلدَي ِأن إِﺣأ
َ
ِع أندَكَ أال ِﻜبَ َﺮ أ َ َﺣدُ ُه َما أ أو ِك َل ُه َما
ف َو َﻻ ﺗ َ أن َﻬ أﺮ ُه َما
ٍ ُ ﻓَ َل ﺗَﻘُ أل لَ ُﻬ َما أ
َوقُ أل لَ ُﻬ َما قَ أو ًﻻ ك َِﺮي ًما

“Hai Nabi, katakanlah kepada
isteri-isterimu,
anak-anak
perempuanmu dan isteri-isteri
orang mukmin: “Hendaklah mereka
mengulurkan jilbabnyake seluruh
tubuh mereka.” Yang demikian itu
supaya mereka lebih mudah untuk
dikenal, karena itu mereka tidak di
ganggu. Dan Allāh adalah Maha
Pengampun
lagi
Maha
Penyayang.”
“Dan hendaklah kamu tetap di
rumahmu dan janganlah kamu
berhias dan bertingkah laku seperti
orang-orang
Jahiliyah
yang
dahulu.”
“Dan
Tuhanmu
telah
memerintahkan
supaya
kamu
jangan menyembah selain Dia dan
hendaklah kamu berbuat baik pada
ibu bapakmu dengan sebaikbaiknya. Jika salah seorang di
antara keduanya atau keduaduanya sampai berumur lanjut
dalam pemeliharaanmu, maka
sekali-kali
janganlah
kamu
mengatakan kepada keduanya
perkataan "ah" dan janganlah kamu
membentak mereka dan ucapkanlah
kepada mereka perkataan yang
mulia.”

Al Ahzāb
ayat 59

Al Ahzāb
ayat 33

Al Isrā ayat
23
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13.

14.

ۖ ﺴانًا
َّ َو َو
َ ﺴانَ ﺑِ َوا ِلدَ أي ِه إِﺣأ
َ اْل أن
ِ ص أﻴنَا أ
ۖ ﺿ َعتأهُ ُك أﺮهًا
َ َﺣ َملَتأهُ أ ُ ُّمهُ ُك أﺮهًا َو َو
ۚ ش أﻬ ًﺮا
َ َصالُهُ ثَ َلثُون
َ َِو َﺣ أملُهُ َوﻓ
َ
َ
ُ َﺣت َّ َٰى إِﺫَا ﺑَلَ َغ أ
َشدَّهُ َوﺑَلَ َغ أ أرﺑَعِﻴن
ب أَ أو ِز أع ِني أَ أن أ َ أش ُﻜ َﺮ
ِ ﺳنَةً قَا َل َر
َ
َ
َ
َ
ي َو َعل َٰى
َّ نِ أع َمتَكَ الَّتِي أ أن َع أمتَ َعل
ُﺿاه
َ صا ِل ًحا ﺗ أَﺮ
َ ي َوأ َ أن أ َ أع َم َل
َّ ََوا ِلد
ُ
ُ
ُصلِحأ ِلي ﻓِي ﺫ ِريَّتِي ۖ إِنِي ﺗبأت
َوأ َ أ
َِإلَﻴأكَ َو ِإنِي ِمنَ أال ُم أﺴ ِل ِمﻴن

“Kami perintahkan kepada manusia
supaya berbuat baik kepada dua
orang ibu bapaknya, ibunya
mengandungnya dengan susah
payah, dan melahirkannya dengan
susah
payah
(pula).
Mengandungnya
sampai
menyapihnya adalah tiga puluh
bulan, sehingga apabila dia telah
dewasa dan umurnya sampai empat
puluh tahun ia berdoa: "Ya
Al Ahqāf
Tuhanku, tunjukilah aku untuk
ayat 15
mensyukuri nikmat Engkau yang
telah Engkau berikan kepadaku dan
kepada ibu bapakku dan supaya aku
dapat berbuat amal yang saleh yang
Engkau ridhai; berilah kebaikan
kepadaku
dengan
(memberi
kebaikan) kepada anak cucuku.
Sesungguhnya
aku
bertaubat
kepada Engkau dan sesungguhnya
aku termasuk orang-orang yang
berserah diri".”

ُ ﺴانَ ﺑِ َوا ِلد َ أي ِه َﺣ َملَتأه
َّ َو َو
َ اْلن
ِ ص أﻴنَا أ
ً
َ
أ
أ
صالُهُ ﻓِي
ﻓ
و
ن
ه
و
ى
ل
ع
ا
ن
ه
أ ُ ُّمهُ َو
ِ
َ َ ٍ َ َ
َ
ُ
َعا َمﻴ ِأن أ ِن ا أشﻜ أﺮ ِلي َو ِل َوا ِلدَيأك
َ
أ
ﻴﺮ
م
ال
ي
ُ ص
ِ َ َّ َإِل

“Dan Kami perintahkan kepada
manusia (berbuat baik) kepada dua
orang ibu-bapanya; ibunya telah
mengandungnya dalam keadaan
Luqman
lemah yang bertambah-tambah, dan
ayat 14
menyapihnya dalam dua tahun .
Bersyukurlah kepadaKu dan kepada
dua orang ibu bapakmu, hanya
kepada-Kulah kembalimu.”

Seperti pada pembahasan sebelumnya, bahwasannya tidak ada dalil di
dalam Alqurān yang membahas secara rinci terkait dengan konsep matriarkat, akan
tetapi dalil yang menguatkan bahwasannya konsep matriarkat ini selaras dengan
Islam pun tidak pula sedikit adanya dan sudah di sebutkan sebagian kecilnya pada
pembahasan sebelumnya.
Sehingga pada point ini terkait beberapa tema di atas akan kembali diuraikan
lebih jelas lagi, meskipun tidak seluruhnya tetapi 50% dari dalil yang sudah
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disebutkan di atas akan di tafsirkan melalui tafsir seperti Ibnu Katsir, Al Maraghi,
Al Sa’di, Jalalain dsb.
Tema pertama yang akan ditafsirkan adalah terkait penghargaan terhadap
sesama warga atau masyarakat dimana pada pembahasan sebelumnya tema ini
dikaitkan dengan Alqurān surat Ali ‘Imrān ayat 103 yang berbunyi:
ف
َ ﺟ ِم ﻴ ع ً ا َو َﻻ ﺗ َف َ َّﺮ ق ُ وا ۚ َو ا ﺫ أ ك ُ ُﺮ وا ن ِ ع أ َم
ِ َو ا عأ ت
َ َِص ُم وا ﺑ ِ َح ب أ ِل ال ل َّ ه
َ َّ ت ال ل َّ هِ ع َ ل َ ﻴ أ ﻜ ُ ﻢأ إ ِ ﺫ أ ك ُ ن أ ت ُﻢأ أ َ عأ د َ ا ءً ﻓ َ ﺄ َل
َ
ُ
أ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
أ
أ
َّ
َ
ً
َ
ۗ ار ﻓ َ ﺄ َن أ ﻘ َ ذ َ ك ُ أﻢ ِم ن أ ﻬَ ا
ن
ال
ن
م
ة
ﺮ
ف
ﺣ
ا
ف
َ
ش
ى
ل
ع
ﻢ
ت
ن
ك
و
ا
ن
ا
و
خ
إ
ه
ت
م
ع
ن
ﺑ
ﻢ
ت
ح
ب
ص
ﺄ
ﻓ
ﻢ
ﻜ
ﺑ
و
َ
ِ ٍ َ ُ
ﺑ َ ﻴ أ َن ق ُ ل ِ أ
ِ
َٰ َ أ
َ
َ ِ ِ ِ َ أ َ أ أ ِِ أ
َّ
َّ
َ
َ
ك ي ُ ب َ ﻴ ِ ُن ال ل ه ُ ل ﻜ ُ ﻢأ آ ي َ ا ﺗ ِ هِ ل ع َ ل ﻜ ُ ﻢأ ﺗ َ أﻬ ت َ د ُو َن
َ ِ ك َ ذ َٰ َ ل
“Dan berperanglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allāh, dan
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allāh kepadamu ketika
kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allāh mempersatukan
hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allāh, orang-orang yang bersaudara;
dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allāh menyelamatkan kamu dari
padanya. Demikianlah Allāh menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu, agar kamu
mendapatkan petunjuk.”68
Tafsir Al Maraghi
ﺟ ِم ﻴ ع ً ا َو َﻻ ﺗ َف َ َّﺮ ق ُ وا
ِ َو ا عأ ت
َ َِص ُم وا ﺑ ِ َح ب أ ِل ال ل َّ ه
Berpegang tegulah kamu kepada Kitabullah dan janji-Nya yang telah
dijanjikan kepadamu.
Dalam perjanjian itu terkandung perintah agar kamu hidup rukun dan
bermasyarakat untuk taat kepada Allāh dan Rasul-Nya, serta melaksanakan
perintah-Nya.69
ص ب َ أح ت ُﻢأ ﺑ ِ ن ِ ع أ َم ت ِ هِ إ ِ أخ َو ا ن ً ا
َ َو ا ﺫ أ ك ُ ُﺮ وا ن ِ ع أ َم
ف ﺑ َ ﻴ أ َن ق ُ ل ُ و ﺑ ِ ﻜ ُ ﻢأ ﻓ َ ﺄ َ أ
َ َّ ت ال ل َّ هِ ع َ ل َ ﻴ أ ﻜ ُ ﻢأ إ ِ ﺫ أ ك ُ ن أ ت ُﻢأ أ َ عأ د َ ا ءً ﻓ َ ﺄ َل
Maksudnya, ingatlah wahai kaum muslimin, nikmat yang telah dilimpahkan
Allāh kepadamu ketika kamu sedang bermusuhan, yang sebagian di antara kamu
memerangi sebagian lainnya, dan yang kuat di antara kamu memakan yang lemah.

68

Subarkah Et Al. Hlm : 63.
Ahmad Mustafa Al Maraghi Et Al., Eds., Terjemah Tafsir Al Maraghi Juz 4, Elit 2
(Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1974). Hlm : 20.
69
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Kemudian datanglah Islam yang merukunkan antara kamu dan menghimpun
kekuatanmu kembali, lalu menjadikanmu bersaudara. Sehingga kalangan Anshar
membagi harta dan rumah mereka untuk orang-orang Muhajirin. Sebagian mereka
lebih mementingkan saudaranya daripada diri sendiri, meski dirinya sedang ditimpa
kesulitan dan dalam keadaan berhajat. Maka padamlah api peperangan yang
berkepanjangan selama seratus dua puluh tahun antara kabilah Aus dan Khazrah,
dan Islam menyelamatkan mereka dari suatu keadaan yang jauh lebih pahit dan
mengerikan yaitu siksa akhirat.70
ار ﻓ َ ﺄ َن أ ﻘ َ ذ َ ك ُ أﻢ ِم ن أ ﻬَ ا
ُ َو ك ُ ن أ ت ُﻢأ ع َ ل َ َٰى ش َ ف َ ا
ِ َّ ﺣ ف أ َﺮ ة ٍ ِم َن ال ن
Keadaan kalian dengan watsaniyah dan kemusyrikan terhadap Allāh menempatkan kalian
seolah berada pada pinggir jurang neraka yang nyaris menyeret kalian. Karena
sesungguhnya antara kemusyrikan dan kehancuran dalam neraka itu tidak lain hanyalah
maut, dan maut itulah sesuatu yang ditunggu-tunggu.

Tetapi Islam menyelamatkan kalian darinya. Dalam ayat-ayat ini
penyebutan secara global terhadap anugerah-anugerah yang dilimpahkan Allāh ﷻ
kepada mereka. 71
Allāh telah mengeluarkan mereka dari kemusyrikan dan kehinaan melalui
islam, dan Allāh merukunkan kembali hati mereka hingga jadilah mereka umat
yang kuat, bahkan terkuat yakni ketika mereka mengamalkan kitabullah yang
dengannya Allāh menyelamatkan mereka dari neraka sehingga mereka beruntung
mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Lihatlah ayat-ayat Allāh yang menunjukkan
kebesaran-Nya!. Bagaimana Allāh mengubah suatu kaum yang saling menghina,
hati mereka penuh sifat hasud dan permusuhan, sebagian mereka menderita karena
yang lain, menjadi suatu golongan yang bersih hatinya, penuh kecintaan dan

70
71

Mustafa Al Maraghi Et Al. Hlm : 21-22.
Mustafa Al Maraghi Et Al.

65

keikhlasan. Tujuan mereka kini satu yaitu hukum Allāh dan keluhuran agama-Nya,
kemudian menyebarkan ke seluruh umat manusia.72
ك ي ُ ب َ ﻴ ِ ُن ال ل َّ ه ُ ل َ ﻜ ُ أﻢ آ ي َ ا ﺗ ِ هِ ل َ ع َ ل َّ ﻜ ُ أﻢ ﺗ َ أﻬ ت َ د ُو َن
َ ِ ك َ ذ َٰ َ ل
Seperti telah dijelaskan oleh Allāh di dalam ayat-ayat ini, apa yang
dipendam kaum Yahudi terhadap kalian yakni tipu dayanya terhadap kalian, dan
Allāh menjelaskan kepada kalian hal-hal yang diperintahkan untuk kalian dan yang
dilarang.
Allāh juga menjelaskan keadaan kalian di masa Jahiliyah dan kesudahan
kalian setelah masuk Islam. Semua itu untuk mengenalkan kepada kalian akan
nikmat-nikmat-Nya secara mendetail.73
Demikianlah Allāh menjelaskan hujjah dalam wahyu melalui lisan RasulNya untuk menyiapkan diri dalam rangka menerima hidayah yang abadi, sehingga
kalian tidak kembali pada perbuatan Jahiliyah, terpecah-belah dan saling
bermusuhan.74
Tafsir Shahih Ibnu Katsir
Firman Allāh  ﷻ:
ۚ ﺟ ِم ﻴ ع ً ا َو َﻻ ﺗ َف َ َّﺮ ق ُ وا
ِ َو ا عأ ت
َ ِح ب أ ِل الل َّ ه
َ ِ َص ُم وا ﺑ
“Dan berperanglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allāh, dan
janganlah kamu bercerai berai…”
Ada yang berpendapat penggalan
ِح ب أ ِل ال ل َّ ه
َ ِﺑ
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“…kepada tali (agama) Allāh…” maksudnya adalah kepada janji Allāh ﷻ
sebagaimana firman-Nya pada ayat yang akan disebutkan nanti:
Alqurān surat Ali ‘Imrān ayat 112 yang artinya:
“Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka
perpegang kepada tali (agama) Allāh dan tali (perjanjian) dengan manusia.”
Yakni dengan perjanjian dan perlindungan.
Dan firman Allāh ﷻ
َو َﻻ ﺗ َ ف َ َّﺮ ق ُ وا
“…Dan janganlah kamu bercerai berai…”
Allāh memerintahkan mereka untuk bersatu dalam jama’ah dan melarang
perpecahan. Banyak hadits Rasullullah  ﷺyang melarang perpecahan dan
memerintahkan persatuan.75
Sebagaimana disebutkan dalam kitab Shahih Muslim dari Abu Hurairah
radhiyAllāhuanhu, bahwa Rasullullah  ﷺbersabda yang artinya:
“sesungguhnya Allāh meridhai tiga perkara bagi kalian dan membenci tiga
perkara bagi kalian. Dia ridha jika kalian (pertama) beribadah kepada-Nya dan
tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa-pun, (kedua) berpegang teguh pada
tali Allāh dan tidak bercerai-berai dan (ketiga) setia kepada orang yang telah Allāh
serahi untuk menjalankan urusan kalian. Dan Dia membenci bagi kalian tiga
perkara, yaitu (pertama) ‘qiil wa qaal’ (membicarakan berita yang belum jelas),
(kedua) banyak bertanya dan (ketiga) menghambur-hamburkan harta.”76
Firman Allāh  ﷻ:
ص ب َ أح ت ُﻢأ ﺑ ِ ن ِ ع أ َم ت ِ هِ إ ِ أخ َو ا ن ً ا
َ َو ا ﺫ أ ك ُ ُﺮ وا ن ِ ع أ َم
ف ﺑ َ ﻴ أ َن ق ُ ل ُ و ﺑ ِ ﻜ ُ ﻢأ ﻓ َ ﺄ َ أ
َ َّ ت الل َّ هِ ع َ ل َ ﻴ أ ﻜ ُ ﻢأ إ ِ ﺫ أ ك ُ ن أ ت ُﻢأ أ َ عأ د َ ا ءً ﻓ َ ﺄ َل
َٰ
َّ
َّ
َ
ك ي ُ ب َ ﻴ ِ ُن ال ل ه ُ ل َ ﻜ ُ ﻢأ آ ي َ ا ﺗ ِ هِ ل َ ع َ ل ﻜ ُ ﻢأ ﺗ َ أﻬ ت َ د ُو َن
َ ِ ار ﻓ َ ﺄ ن أ ﻘ َ ذ َ ك ُ ﻢأ ِم ن أ ﻬَ ا ۗ ك َ ذ َ ل
ُ َو ك ُ ن أ ت ُﻢأ ع َ ل َ َٰى ش َ ف َ ا
ِ َّ ﺣ ف أ َﺮ ة ٍ ِم َن ال ن
“… Dan ingatlah akan nikmat Allāh kepadamu ketika kamu dahulu (masa
jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allāh mempersatukan hatimu, lalu
75
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menjadilah kamu karena nikmat Allāh, orang-orang yang bersaudara; dan kamu
telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allāh menyelamatkan kamu dari padanya.
Demikianlah Allāh menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu, agar kamu
mendapatkan petunjuk.”
Ayat ini berkenaan dengan kaum Aus dan Khazraj, sebab pada masa
jahiliyah dahulu, di antara mereka telah terjadi banyak peperangan, permusuhan
yang sangat sengit, rasa dengki dan dendam yang menyebabkan terjadi
pembunuhan dan berbagai pertempuran di antara mereka. 77
Maka Allāh  ﷻmendatangkan Islam, mereka pun memeluknya, dan jadilah
mereka bersaudara, saling mencintai karena Allāh, saling menyambung hubungan
dan tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Allāh  ﷻberfirman dalam
Alqurān surat Al Anfāl ayat 62-63 yang artinya:
“Allāh-lah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan
orang-orang yang beriman dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang
yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang ada
dibumi ini, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi
Allāh-lah yang telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Allāh Maha
perkasa lagi Maha bijaksana.”
Dahulu mereka berada di tepi jurang Neraka disebabkan kekufuran mereka.
Kemudian Allāh menyelamatkan mereka dengan memberikan hidayah keimanan.
Mereka telah diungkit-ungkit oleh Rasullullah  ﷺpada hari pembagian ghanimah
(harta rampasan perang) Hunain (dengan kata lain, mereka diingatkan kembali
tentang kenikmatan yang telah mereka dapatkan dari Allāh, dengan sebab diutusnya
beliau  ﷺ.
Ini terjadi pada saat salah seorang di antara mereka mencela Rasullullah ﷺ,
karena beliau melebihkan yang lain dalam pembagian ghanimah padahal
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Rasullullah  ﷺtelah melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allāh
kepadanya.78
Kaitan dari kedua tafsir di atas terhadap point penghargaan terhadap sesama
warga dan masyarakat di lingkungan suku Minang ini ialah, tentang bagaimana
Allāh mencontohkan melalui kisah-kisah terdahulu bahwasannya hendaklah kita
sebagai hamba-Nya senantiasa saling menyayangi karena Allāh dan saling tolongmenolong dan tidak bercerai-berai. Allāh menghadirkan hidayah sebagai hadiah
orang-orang yang sebelumnya termasuk orang yang merugi. Begitu pula konsep
Matriarkat mengambil contoh dari kejadian ini hendaknya sesama suku Minang
untuk saling menghargai dan tidak mengabaikan satu sama lain apalagi jika hal
tersebut bersinggungan dengan hal-hal yang baik dan diridhai Allāh ﷻ.
Tema selanjutnya, yakni tema yang ke dua yang akan ditafsirkan adalah
terkait kegotong-royongan, dimana pada pembahasan sebelumnya tema ini
dikaitkan dengan Alqurān surat Al Maidah ayat 2 yang berbunyi:
ۗۚ …

او ن ُ وا ع َ ل َ ى ال أ ب ِ ِﺮ َو ال ت َّﻘ أ َو َٰى ۖ َو َﻻ ﺗ َع َ ا َو ن ُ وا ع َ ل َ ى أ
اْل ِ ث أ ِﻢ َو ال أ ع ُ د َأو ا ِن
َ َ  َو ﺗ َ ع...

“… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran… .”79
Tafsir Al Muyassar
… Dan tolong-menolonglah di antara kalian wahai kaum Mukminin, dalam
mengerjakan kebaikan dan ketakwaan kepada Allāh. Dan janganlah kalian saling
menolong dalam perbuatan yang memuat dosa, maksiat, dan pelanggaran terhadap
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batasan-batasan Allāh, dan waspadalah kalian dari melanggar perintah Allāh,
karena sesungguhnya Dia amat dahsyat siksaan-Nya.80
Tafsir Jalalain
(Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan) dalam mengerjakan yang
dititahkan (dan ketakwaan) dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang.81 (dan
janganlah kamu bertolong-tolongan) pada ta’aawanu dibuang salah satu antara dua
tanda pada asalnya (dalam berbuat dosa) atau maksiat (dan pelanggaran) artinya
melampaui batas-batas ajaran Allāh ﷻ.82
Kedua tafsir di atas tentu selaras dengan point kegotong-royongan yang
dijunjung tinggi oleh masyarakat Minangkabau. Yakni hendaknya saling tolong
menolong terlebih jika sesama kaum muslim dan termasuk pula kaum
Minangkabau, karena identik Minangkabau salah satunya adalah beragama Islam.
Yang mana pada prinsip gotong-royong masyarakat Minang ini melakukan atau
melaksanakan suatu pekerjaan yang secara bersama-sama hendaknya dikerjakan
dengan hati-hati dan selalu mengedepankan kebenaran. Dimana segala sesuatunya
dilakukan sesuai dengan aturan-aturan dan pedoman yang ada baik yang tertulis
maupun yang tersirat atau berdasarkan pengalaman.
Tema yang ke 3 ini berhubungan dengan adab, dan yang akan ditafsirkan
adalah terkait Budi dan Pekerti, dimana pada pembahasan sebelumnya tema ini
dikaitkan dengan Alqurān surat Al A’rāf ayat 96 yang berbunyi:
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ت ِم َن ال ﺴ َّ َم ا ِء َو أ
ٍ َو ل َ أو أ َ َّن أ َ هأ َل ال أ ﻘ ُ َﺮ َٰى آ َم ن ُ وا َو ا ﺗ َّ ﻘ َ أو ا ل َ ف َ ت َ أح ن َا ع َ ل َ ﻴ أ ِﻬ أﻢ ﺑ َ َﺮ ك َا
ض َو لَٰ َ ِﻜ أن ك َ ذ َّ ﺑ ُ وا
ِ اْل َ أر
ﺴ ب ُو َن
ِ ﻓ َ ﺄ َ َخ ذ أ ن َا ه ُ ﻢأ ﺑ ِ َم ا ك َ ا ن ُ وا ي َ ﻜأ
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa,
pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi,
tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka
disebabkan perbuatannya.”83
Tafsir Al Sa’di
Manakala Allāh menjelaskan bahwa orang-orang yang mendustakan para
Rasul itu diuji dengan kesusahan sebagai nasihat dan peringatan, dan dengan
kemudahan sebagai istidraj dan tipuan maka kemudian Allāh menjelaskan bahwa
seandainya penduduk negeri itu beriman dengan hati mereka secara benar yang
dibuktikan dengan amal, mereka bertakwa kepada Allāh lahir dan batin dengan
meninggalkan seluruh yang diharamkan oleh Allāh, niscaya Allāh akan
membukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi, Dia akan
menurunkan hujan dengan deras dan menumbuhkan bumi dengan apa yang mereka
bisa hidup dengannya juga ternak-ternak mereka dalam kehidupan paling subur dan
rizki paling melimpah tanpa kelelahan, tanpa kesusahan, tanpa kelebihan dan tanpa
kesulitan. Akan tetapi mereka tidak beriman dan bertakwa.
“maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka” dengan azab,
musibah, dicabutnya keberkahan dan banyaknya penyakit, dimana ia adalah
merupakan sebagian dari balasan amal mereka sebab jika tidak demikian, maka
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seandainya Dia menghukum mereka karena dosa mereka, niscaya Dia tidak akan
menyaksikan satu binatang melata-apun di atas muka bumi.84
Sebagaimana firman Allāh  ﷻdalam surat Al Rūm ayat 41 yang artinya
“Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan
tangan manusia, supaya Allāh merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat)
perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”85
Tafsir Shahih Ibnu Katsir
Keberkahan bersama Iman dan Bencana bersama Kekafiran.
Allāh  ﷻmemberitahukan tips-nya keimanan penduduk yang kepada mereka
diutus para Rasul. Di antaranya seperti pada firman-Nya dalam Alqurān surat
Yunus ayat 98 yang artinya:
“Dan mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu
imannya itu bermanfaat bagi mereka, selain kaum Yunus. Tatkala mereka (kaum
Yunus itu) beriman, Kami hilangkan dari mereka adzab yang menghinakan dalam
kehidupan dunia, dan Kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu yang
tertentu.”86
Yakni tidak ada suatu negeri yang beriman seluruh penduduknya, kecuali
kaum Yunus. Keimanan yang merata itu terjadi tatkala mereka melihat adzab
dengan mata kepala mereka,87 sebagaimana firman Allāh dalam surat Aṣ Ṣaffat ayat
147-148 yang artinya:
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“Dan Kami utus dia (Yunus) kepada serratus ribu orang atau lebih. Lalu
mereka beriman, karena itu Kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka
hingga waktu yang tertentu.”88
Firman-Nya
َو ل َ أو أ َ َّن أ َ هأ َل ال أ ﻘ ُ َﺮ َٰى آ َم ن ُ وا َو ا ﺗ َّﻘ َ أو ا
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa,…”
Yakni, hati mereka beriman kepada ajaran yang dibawa oleh para Rasul,
membenarkannya dan mengikutinya, serta bertakwa dengan melaksanakan ketaatan
dan meninggalkan perkara yang diharamkan.89 Firman Allāh ﷻ:
ت ِم َن ال ﺴ َّ َم ا ِء َو أ
ٍ ل َ ف َ ت َ أح ن َا ع َ ل َ ﻴ أ ِﻬ ﻢأ ﺑ َ َﺮ كَا
ض
ِ اْل َ أر
“… pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit
dan bumi,…” Yakni, hujan dari langit dan tumbuhan dari bumi.
Allāh berfirman
ﺴ ب ُو َن
ِ َو لَٰ َ ِﻜ أن ك َ ذ َّ ﺑ ُوا ﻓ َ ﺄ َ َخ ذ أ ن َا ه ُ أﻢ ﺑ ِ َم ا ك َ ا ن ُ وا ي َ ﻜأ
“… tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa
mereka disebabkan perbuatannya.”
Yakni, tetapi mereka mendustakan Rasul-Rasul Kami, maka Kami hukum
mereka dengan kebinasaan akibat perbuatan dosa dan perbuatan haram yang
mereka perbuat.90
Keselarasan dalam kedua tafsir ini tentulah selaras pula dengan konsep
masyarakat Minang yang mengedepankan budi dan pekerti dalam kehidupan
bermasyarakat.
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Dimana jika seseorang memiliki iman tentu dia akan mengerjakan yang baik
dan meninggalkan yang buruk, beriman artinya seseorang itu mempunyai budi
pekerti yang baik pula. Budi pekerti atau adab ini pun dipelajari di dalam agama
Islam, pun di junjung tinggi pula oleh masyarakat Minangkabau.
Pembahasan selanjutnya atau tema yang ke 4 ini terkait soal pemimpin dan
kepemimpinan, dimana pada pembahasan sebelumnya tema ini dikaitkan dengan
Alqurān Surat Ali ‘Imrān ayat 159:
ف
َ ِ ﺣ أو ل
َ ت ل َ ﻬُ ﻢأ ۖ َو ل َ أو ك ُ ن أ
َ لِ ن أ
ُ ك ۖ ﻓ َ ا عأ
َ ت ﻓ َ ظ ًّ ا غ َ ل ِ ﻴ ظ َ ال أ ﻘ َ ل أ بِ َﻻ ن أ ف َ ﻀُّ وا ِم أن
َو ش َا ِو أر ه ُ أﻢ ﻓ ِ ي أ
ب
ُّ ت ﻓ َ ت ََو ك َّ أل ع َ ل َ ى ال ل َّ هِ ۚ إ ِ َّن ال ل َّ ه َ ي ُِح
َ اْل َ أم ِﺮ ۖ ﻓ َ إ ِ ﺫ َ ا ع َ َز أم

ِﻓ َ ب ِ َم ا َر أﺣ َم ةٍ ِم َن ال ل َّ ه
ع َ ن أ ﻬُ أﻢ َو ا ﺳأ ت َﻐ أ ف ِ أﺮ ل َ ﻬُ أﻢ
ال أ مُ ت ََو ك ِ ل ِ ﻴ َن

“Maka disebabkan rahmat dari Allāh-lah kamu berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka,
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam
urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka
bertawakkallah kepada Allāh. Sesungguhnya Allāh menyukai orang-orang yang
bertawakkal kepada-Nya.”91
Tafsir Jalalain
(Maka berkat) merupakan tambahan (rahmat dari Allāh kamu menjadi
lemah lembut) hai Muhammad (kepada mereka) sehingga kamu hadapi pelanggaran
mereka terhadap perintahmu itu dengan sikap lunak (dan sekiranya kamu bersikap
keras) artinya akhlakmu jelek tidak terpuji (dan berhati kasar) hingga kamu
mengambil tindakan keras terhadap mereka (tentulah mereka akan menjauhkan diri
dari sekelilingmu, maka maafkanlah mereka) atas kesalahan yang mereka perbuat
(dan mintakanlah ampunan bagi mereka) atas kesalahan-kesalahan itu.
Hingga Kuampuni (serta berundinglah dengan mereka) artinya mintalah
pendapat atau buah pikiran mereka (mengenai urusan itu), yakni urusan peperangan
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dan lain-lain demi mengambil hati mereka, dan agar umat meniru sunnah dan jejak
langkahmu, maka Rasullullah  ﷺbanyak bermusyawarah dengan mereka.
(kemudian apabila kamu telah berketetapan hati) untuk melaksanakan apa yang
kamu kehendaki setelah bermusyawarah itu (maka bertakwalah kepada Allāh)
artinya percaya kepada-Nya. (sesungguhnya Allāh menyukai orang-orang yang
bertawakal) kepada-Nya.92
Tafsir Al Muyassar
Maka dengan rahmat dari Allāh kepadamu dan kepada para Rasul (wahai
Nabi) Allāh melimpahkan karunia-Nya kepadamu, sehingga kamu menjadi seorang
yang lembut terhadap mereka. Seandainya kamu orang yang berperilaku buruk, dan
berhati keras, pastilah akan menjauh sahabat-sahabatmu dari sekelilingmu.
Maka janganlah kamu hukum mereka atas tindakan yang muncul dari
mereka pada perang uhud. Dan mintakanlah kepada Allāh (wahai Nabi), agar
mengampuni mereka.93
Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam perkara-perkara yang kamu
membutuhkan adanya musyawarah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan
telad untuk menjalankan satu urusan dari urusan-urusan, (setelah bermusyawarah),
maka janganlah dengan bergantung kepada Allāh semata. Sesungguhnya Allāh
menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.94
Penjelasan kedua tafsir di atas merupakan salah satu contoh yang diterapkan
oleh suku Minang yang akan atau telah menjadi pemimpin. Dimana dalam
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kehidupan bermasyarakat pada suku Minangkabau, seorang pemimpin hendaknya
selalu bermusyawarah kepada seluruh jajarannya bahkan sampai kepada
masyarakatnya,

pun

pemimpin

dalam

suku

Minang

hendaknya

selalu

mendengarkan keluh kesah masyarakatnya sehingga, terlepas dari tanggung
jawabnya sebagai pemimpin di suatu daerah, pun juga sebagai pengayom dan
pelindung bagi masyarakat suku Minang itu sendiri.
Tema terakhir yang akan dibahas dan dijabarkan adalah terkait tentang
bagaimana wanita menjadi begitu sangat mulia semenjak Islam hadir. Tema ini pun
menjadi tema terakhir yang akan dijabarkan, tema ke 5 ini yakni terkait tentang
pandangan terhadap wanita dan kedudukannya
Pada pembahasan point terakhir ini akan dibagi menjadi dua kelompok,
yakni mengenai mulianya seorang wanita di dalam Islam dan suku Minangkabau
dan juga tingginya drajat seorang ibu. Tersebut akan dijabarkan melalui Firman
Allāh  ﷻpada surat Al Rūm ayat 21 yang berbunyi:
ٍ َو ِم أن آيَاﺗِ ِه أ َ أن َخلَﻖَ لَ ُﻜ أﻢ ِم أن أ َ أنفُ ِﺴ ُﻜ أﻢ أ َ أز َوا ًﺟا ِلت َ أﺴ ُﻜنُوا إِلَ أﻴ َﻬا َو َﺟ َع َل ﺑَ أﻴنَ ُﻜ أﻢ َم َودَّة ً َو َرﺣأ َمةً إِ َّن ﻓِي ﺫَلِكَ َآليَا
ت ِلﻘَ أو ٍم
َيَتَفَ َّﻜ ُﺮون
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.”95
Tafsir Al Muyassar
Dan di antara ayat-ayat Allāh yang menunjukkan kebesaran Allāh dan
kesempurnaan kuasa-Nya adalah bahwa Dia menciptakan para isteri untuk kalian
(wahai kaum laki-laki) dari jenis kalian sendiri, agar jiwa kalian menjadi tenang
dan damai kepadanya, dan Dia menjadikan kecintaan dan kasih sayang antara
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suami dan isteri. Sesungguhnya dalam penciptaan Allāh terhadap semua itu
terkandung petunjuk atas Kuasa Allāh dan keesaan-Nya bagi kaum yang berfikir
dan mengambil pelajaran. 96
Tafsir Shahih Ibnu Katsir
Firman Allāh
َو ِم أن آيَاﺗِ ِه أ َ أن َخلَﻖَ لَ ُﻜ أﻢ ِم أن أ َ أنفُ ِﺴ ُﻜ أﻢ أَ أز َوا ًﺟا
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri…”
Maksudnya, Allāh menciptakan dari jenis kalian wanita sebagai pasangan
hidup kalian, kemudian Firman Allāh ﷻ:
ِلت َ أﺴ ُﻜنُوا إِلَ أﻴ َﻬا
“…supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya…”
Ayat ini memiliki makna yang sesuai dengan Firman Allāh  ﷻdalam surat
Al A’rāf ayat 189 yang artinya: “Dia lah yang menciptakan kamu dari jiwa yang
satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa
senang kepadanya.”
Yang dimaksud dengan pasangannya adalah Hawa. Allāh menciptakan
Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri Adam yang pendek. Seandainya Allāh
menjadikan semua manusia berjenis kelamin laki-laki dan menjadikan wanitanya
dari golongan makhluk lain seperti jin atau hewan, niscaya tidak ada keserasian dan
kesesuaian di antara pasangan-pasangan itu. Bahkan bila masing-masing pasangan
itu berlainan jenis, niscaya akan lahir rasa gamang dan takut.97
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Selanjutnya, di antara kesempurnaan kasih sayang Allāh terhadap manusia
adalah bahwa Allāh menjadikan pasangan mereka itu dari jenis mereka sendiri.
Allāh menciptakan pada masing-masing pasangan itu rasa cinta dan kasih sayang.
Karena, tidaklah seorang laki-laki mempersunting seorang wanita kecuali karena:

1) rasa cinta dan kasih sayang yang dibuktikan dengan lahirnya anak dari
rahim isterinya, 2) sang isteri membutuhkan nafkah darinya, 3) ingin menciptakan
rasa cinta di antara mereka berdua, dan lain sebagainya.98 Selanjutnya Allāh
berfirman
ٍ إِ َّن ﻓِي ﺫَلِكَ َآليَا
َت ِلﻘَ أو ٍم يَتَفَ َّﻜ ُﺮون
“… Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir.”
Penjabaran kedua tafsir tersebut kembali menguatkan bahwasannya wanita
hadir sebagai karunia, disaat masyarakat jahiliyah menganggap wanita adalah
musibah atau hal buruk tetapi islam datang dengan sudut pandang yang berbeda.
Begitu pula dengan matriarkat yang begitu tidak setujunya dengan
pendapat yang mengatakan bahwasannya wanita adalah kaum yang payah,
padahal banyak sisi wanita yang sesungguhnya itu dibutuhkan oleh kaum lakilaki.99
Alqurān surat Al Ahzāb ayat 59 dan ayat 33. Dimana pada ayat 59
berbunyi:
َعلَ أﻴ ِﻬ َّن ِم أن َﺟ َلﺑِﻴبِ ِﻬ َّن ﺫَلِكَ أَدأنَى أ َ أن يُ أع َﺮ أﻓنَ ﻓَ َل يُؤأ ﺫَيأن
َ َﺴا ِء أال ُمؤأ ِمنِﻴنَ يُدأنِﻴن
َ ِاﺟكَ َوﺑَنَاﺗِكَ َون
ِ ي قُ أل ِْل َ أز َو
ُّ ِيَا أَيُّ َﻬا النَّب
ُ
َ َُو َكانَ اللَّه
ورا َر ِﺣﻴ ًما
ً غف
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“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu
dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke
seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk
dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allāh adalah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.”100
Tafsir Shahih Ibnu Katsir Al Ahzāb ayat 59
Allāh  ﷻberfirman memerintahkan Rasul-Nya agar menyuruh para wanita
mukmin seluruhnya (khusus isteri-isteri dan anak-anak beliau karena kemuliaan
mereka) untuk menjulurkan atau menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.
Tujuannya agar mereka mudah dikenali dari para wanita jahiliyah dan hambahamba sahaya perempuan. Jilbab sendiri adalah sejenis selendang panjang yang
diletakkan melapisi kerudung. Penafsiran jilbab seperti ini dikemukakan oleh
Ibnu Mas’ud, ‘Ubaidah, al-Hasan al-Bashri, Sa’id bin Jubair, Ibrahim an-Nakha’I,
‘Atha’ al-Khurasani dan banyak ulama lainnya. Jilbab pada saat sekarang sama
dengan izar (kain). Al-Jauhari berkata, “Jilbab adalah kain yang menutupi seluruh
tubuh.” 101
‘Ali bin Abi Thalhah menuturkan dari Ibnu ‘Abbas radhiyAllāhuanhuma
ia berkata, “Allāh memerintahkan para wanita mukmin, bila mereka keluar dari
rumah-rumah mereka untuk sebuah keperluan, hendaknya mereka menutupi
wajah-wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab. Hingga yang tampak
dari mereka adalah sebuah biji mata saja.” 102
Muhammad bin Sirin berkata, “Aku bertanya kepada ‘Ubaidah as-Salmani
tentang firman Allāh  ﷻyang berbunyi:
علَ أﻴ ِﻬ َّن ِم أن َﺟ َلﺑِﻴبِ ِﻬ َّن
َ َيُدأنِﻴن
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“…Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya

ke seluruh tubuh

mereka....”
Maka ‘Ubaidah langsung

menutup wajah dan kepalanya serta

menampakkan mata kirinya saja.”
Firman Allāh yang berbunyi:
َ ُﺫَلِكَ أَدأنَى أ َ أن يُ أع َﺮ أﻓنَ ﻓَ َل يُؤأ ﺫَيأنَ َو َكانَ اللَّه
ورا َر ِﺣﻴ ًما
ً ُغف
“…Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena
itu mereka tidak di ganggu. …”
Yakni, jika mereka menutupkan jilbab ke seluruh tubuh, niscaya akan
mudah dikenal bahwa mereka adalah wanita-wanita mukmin yang merdeka.
Mereka bukan hamba sahaya dan bukan pula pelacur. Dan disambung dengan
firman Allāh  ﷻyang berbunyi:
َ َُكانَ اللَّه
ورا َر ِﺣﻴ ًما
ً ُغف
“…Dan Allāh adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
Yakni Allāh Maha Pengampun dan Maha Penyayang atas segala dosa dan
kesalahan yang mereka lakukan di zaman jahiliyah, karena mereka melakukan itu
semua tanpa pengetahuan agama. 103
Tafsir Al Muyassar
Wahai Nabi, katakan kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan
wanita-wanita kaum Mukminin agar mereka menjulurkan kain-kain mereka dari
kepala dan wajah mereka untuk menutupi wajah mereka, kepala dan dada mereka.
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Hal itu lebih dekat kepada keterjagaan dan perlindungan sehingga mereka tidak
beresiko diganggu atau dijahili.104
Allāh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang di mana Dia mengampuni
apa yang telah berlalu dari kalian, Dia menyayangi kalian dengan apa yang Dia
jelaskan, mana yang halal dan mana yang haram.105
Dan Al Ahzāb ayat 33 yang berbunyi:
َوقَ أﺮنَ ﻓِي ﺑُﻴُوﺗِ ُﻜ َّن َو َﻻ ﺗَبَ َّﺮﺟأ نَ ﺗَبَ ُّﺮ َج أال َجا ِه ِلﻴَّ ِة أاْلُولَى
“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan
bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.”106
Tafsir Jalalain
(Dan hendaklah kalian tetap) dapat dibaca Qirna dan Qarna (dirumah
kalian) lafal qarna pada asalnya adalah Aqrarna atau Aqrirna yang diambil dari
kata Qararta atau Qarirta.
Kemudian harakat Ra dipindahkan kepada (dan janganlah kalian berhias)
asalnya berbunyi tatabarrajna kemudian salah satu huruf Ta dibuang sehingga
jadilah Tabarrajna.

(Sebagaimana orang-orang jahiliyah

yang dahulu)

sebagaimana berhiasnya orang-orang sebelum Islam, yaitu kaum wanita selalu
menampakkan kecantikan mereka kepada kaum lelaki. Adapun yang
diperbolehkan oleh Islam adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam FirmanNya dalam surat An Nūr ayat 31 yang artinya: “… dan janganlah mereka
menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak daripadanya.” 107
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Tafsir Al Maraghi
Firman Allāh ﷻ
َوقَ أﺮنَ ﻓِي ﺑُﻴُوﺗِ ُﻜ َّن
“…Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu…” Jadi, janganlah kalian
keluar rumah tanpa hajat. Firman ini merupakan perintah kepada isteri nabi, dan
juga kepada wanita-wanita lainnya. At Tirmizi dan Al Bazzar telah
mengeluuarkan sebuah riwayat dari Ibnu Mas’ud, bahwa Nabi Muhammad ﷺ
bersabda yang artinya:
“Sesungguhnya, wanita itu sendiri adalah aurat. Maka apabila ia keluar
dari rumahnya, ia diintai oleh setan. Dan wanita yang paling dekat kepada
rahmat Tuhannya ialah ketika ia berada di dalam rumahnya.”
Dilanjutkan dengan firman Allāh ﷻ
َو َﻻ ﺗَبَ َّﺮ أﺟنَ ﺗَبَ ُّﺮ َج أال َجا ِه ِلﻴَّ ِة أاْلُولَى
“…dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang
Jahiliyah yang dahulu.”
Maksudnya adalah, janganlah kalian memperlihatkan perhiasanmu dan
bagian-bagian tubuh yang menarik laki-laki, seperti yang dilakukan oleh kaum
wanita pada zaman jahiliyah sebelum Islam.108
Tersebut di atas merupakan bagian kecil dalil yang menggambarkan
mulianya seorang wanita, begitu-pun suku Minangkabau. Tidak sampai di situ
saja, jika seorang perempuan telah menaiki tingkatan yang lebih tinggi lagi.
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Yakni, seorang ibu pun tetap Islam memandangnya sebagai sesuatu yang
amat berharga bahkan bertambah kemuliaannya.
Firman Allāh  ﷻdalam Alqurān surat Al Isrā ayat 23 yang berbunyi:
ﺣ د ُه ُ َم ا أ َ أو
َ َ ع نأ د
َ ُّ َو ق َ ﻀَ َٰى َر ﺑ
ِ ك أ َ َّﻻ ﺗ َ ع أ ب ُ د ُوا إ ِ َّﻻ إ ِ ي َّا ه ُ َو ﺑ ِ ال أ َو ا ل ِ د َ ي أ ِن إ ِ أﺣ ﺴ َ ا ن ً ا ۚ إ ِ َّم ا ي َ ب أ ل ُ ﻐ َ َّن
َ َ ك ال أ ِﻜ ب َ َﺮ أ
ُ
ً
ُ
َ
َ
ُ
َ
أ
َ
أ
أ
ف َو ﻻ ﺗ َن ﻬَ أﺮ ه ُ َم ا َو ق ل ل ﻬُ َم ا ق أو ﻻ ك َ ِﺮ ي ًم ا
ٍ ِك َل ه ُ َم ا ﻓ َ َل ﺗ َﻘ ل ل ﻬُ َم ا أ
“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah
selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaikbaiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai
berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu
mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak
mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”109
Tafsir Al Sa’di
Ketika Allāh melarang perbuatan syirik, maka Dia memerintahkan untuk
bertauhid seraya berfirman, “Dan Rabbmu telah memerintahkan,” dengan
ketetapan agama dan memerintahkan dengan perintah syar’I (yang berhubungan
dengan mahabbah Allāh terhadap perintah tersbeut) “janganlah kalian
menyembah,” siapapun dari penduduk bumi ataupun langit yang masih hidup
maupun yang sudah mati “kecuali kepada-Nya” karena Dialah Mahatunggal, Maha
Esa dan Satu, tempat bergantung, yang memiliki semua sifat kesempurnaan (dan
memiliki sifat) paling agung di antara sifat-sifat yang sempurna itu dalam bentuk
tingkatan yang tidak ada satu makhluk-pun yang menyerupai-Nya.110
Dialah pemberi nikmat lahiriyah dan batiniyah, dzat yang mampu menolak
semua siksaan, yang menciptakan, pemberi rizki dan pengatur segala urusan. Dia
Esa dengan segala sifat itu. Adapun selain Allāh, maka tidak ada yang memiliki
sedikitpun dari sifat-sifat tersebut.111
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Setelah menyebutkan hak-hak-Nya, Allāh kemudian menyebutkan masalah
pelaksanaan hak kedua orang tua dengan firman-Nya, “Dan hendaklah kamu
berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya,” maksudnya berbuatlah
kebaikan kepada orang tua dengan segala bentuk kebaktian yang bersifat perkataan
ataupun perbuatan. Hal ini dikarenakan mereka merupakan penyebab munculnya
seseorang didunia ini.
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Mereka mempunyai rasa kecintaan dan keinginan berbuat baik serta
kedekatan kepada anak yang menorehkan tuntutan semakin kuatnya haknya mereka
dan semakin wajibnya berbakti kepada mereka. “jika salah seorang di antara
keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu”
maksudnya apabila keduanya telah memasuki usia (lanjut), saat kekuatan mereka
mulai melemah, dan membutuhkan sikap kelembutan dan baik dalam kadar yang
sudah semestinya “maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya
perkataan, Ah.” Ini adalah bentuk gangguan yang paling ringan, Allāh
memperingatkan dengan bentuk gangguan ini terhadap jenis gangguan lain (yang
lebih besar). 112
Pengertiannya, janganlah kamu menyakiti keduanya dengan gangguan
sekecil apapun, “dan janganlah kamu membentak mereka” maksudnya janganlah
menggertak dan berkata kepada keduanya dengan kata-kata yang kasar. “dan
ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian dan paparan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
Setelah melalui proses penelitian ayat-ayat Alqurān, dimana secara kasat
mata mungkin benar tidak adanya satupun dalil yang menyinggung terkait konsep
matriarkat yang di anut oleh suku Minang, dan memang konsep matriarkat pada
suku Minangkabau ini pun tidak lebih baik tentu saja jika dibandingkan konsep
patriarkat yang diterapkan oleh agama Islam, karena sekali lagi, Islam merupakan
agama yang sempurna, namun atas dasar rumusan masalah yang berisi,
bagaimanakah pandangan Alqurān terhadap konsep matriarkat pada suku
Minangkabau ini, penulis sudah menemukan titik tengah atau jawaban atas
masalah yang ditemukan dan dikemukakan pada bab sebelumnya.
Pada intinya, selama konsep matriarkat yang di anut masyarakat
Minangkabau ini tidak bertentangan atau menyelisihi segala aturan yang ada di
dalam Alqurān, maka konsep ini boleh saja diterapkan dalam kehidupan seharihari sebagaimana mestinya kedudukan suatu adat pada masyarakat setempat.
Perlu di ketahui pula bahwasannya suku Minang ini mempunyai landasan yang
sangat jelas dan selaras dengan islam yakni, adat basandi syarak, syarak basandi
kitabullah, di samping itu juga dalil-dalil yang ada di dalam Alqurān dan As
Sunnah khususnya dalil yang meninggikan drajat seorang wanita pun tidak sedikit
ditemukan, dalil serupa pun ditemukan untuk pembahasan lain dimana hal
tersebut merupakan bagian dari konsep matriarkat itu sendiri.
Permasalahan terbesar yang ada pada suku Minangkabau adalah konsep
matriarkatnya itu sendiri yang menyandarkan garis keturunannya kepada garis
119
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ibu. Itu benar adanya, tetapi yang perlu diluruskan di sini adalah garis keturunan
tersebut adalah garis keturunan adat atau marganya, bukan garis keturunan seperti
“bin” atau “binti”nya. Itulah kenapa adat ini dinyatakan boleh meski dengan
beberapa syarat di dalamnya, karena banyak sekali keselarasan adat yang
terkandung di dalamnya dengan ajaran Islam dan dalil-dalil Alqurān, terlebih adat
Minang ini mengandung 4 bentuk adat yang sudah dijelaskan di atas, dimana ke
3 aturan adat nya bersifat flexible atau bisa berubah-ubah disesuaikan dengan
keadaan dan zaman. Tetapi, jika ada aturan adat yang tidak sesuai dengan
ketentuan agama Islam, maka hal itu dapat di rubah atau diajukan kepada petinggi
adat untuk dipertimbangkan dan kemudian disesuaikan dengan agama. Seperti
halnya apabila konsep matriarkat yang digunakan ini tidak bertentangan dengan
Alqurān maka konsep ini boleh di terapkan, dan sebaliknya, jika garis keturunan
ibu ini berlaku kepada masalah hukum waris, kecuali dengan ketentuan yang
sudah disepakati seperti pihak laki-laki dengan ikhlas menghibahkan maka adat
tersebut boleh saja dilakukan, tapi jika tidak, maka hal ini tidak dibenarkan dan
akan tetap lebih di dahulukan hukum Islamnya.

B. Saran-saran
Sekiranya, penelitian ini tidaklah cukup sampai di sini, tetapi tentu akan
berlanjut pada pengembangan yang lebih kompleks lagi, karena penulis
menyadari betul bahwasannya tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk
itulah, penulis mengajukan beberapa saran dan masukan yang dianggap perlu
untuk pengembangan karya ilmiah lebih lanjut.
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Guna menghasilkan ayat-ayat Alqurān terkait aturan-aturan yang
terkandung di dalam konsep matriarkat agar lebih sempurna dan lengkap lagi,
penelitian ini perlu menggunakan pendekatan-pendekatan lain secara optimal,
misalnya melakukan studi kasus langsung ke tanah minang tersebut dan
melakukan wawancara langsung kepada petinggi adat terkait hal-hal yang
mengganjal antara konsep matriarkat dengan agama Islam, agar dapat
menghasilkan pemahaman yang tepat dan lebih optimal.
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