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Abstract

Minangkabau society always strives for a peaceful and prosperous life. Since long
time ago, the community is implementing democratic values. These values are
reflected in the archaeological remains associated with the activities of
deliberation and the tradition that lasted until now. In making decisions for
common interests, people tend to give priority to said agreement despite
differences of opinion are also valued.
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1. Pendahuluan

Demokrasi biasanya diidentikan dengan kebebasan, baik kebebasan berekspresi maupun

untuk menyuarakan pendapat. Ciri-ciri demokrasi Indonesia salah satunya adalah

musyawarah untuk mencapai suatu kemufakatan. Sistem musyawarah-mufakat merupakan
warisan para pendiri negara yang sebenarnya sudah ada sejak dulu. Musyawarah juga

merupakan salah satu asas negara Indonesia yang membedakannya dari negara-negara
lain. Musyawarah-mufakat sejatinya merupakan kesepahaman atau kata sepakat antara

pihak-pihak yang berbeda pendapat.

Di antara berbagai sukubangsa di Nusantara ini, masyarakat Minangkabau memiliki

kekhasan dalam aspek sosial budayanya. Salah satunya adalah spirit dan prinsip demokrasi

yang tertanam kuat dan termuat dalam nilai-nilai sosial budaya masyarakatnya. Demokrasi

tidak mungkin hidup dalam sebuah masyarakat apabila demokrasi tidak terserap ke

dalamnya serta menjadi kebudayaan serta pranata-pranata sosial dari masyarakat tersebut.

Begitu pula halnya bila tak didukung oleh nilai-nilai budayanya yang merupakan patokan bagi

pedoman etika dan moral, baik secara sosial, legal, ekonomi, dan politik yang berlaku
individual, maupun pada tingkat kemasyarakatan (Suparlan, 2001: 7).

Sistem demokrasi masyarakat Minangkabau yang ditandai dengan adat bermusyawarah

untuk mencapai kesepakatan atau kemufakatan ini sudah ada sejak dahulu, mengingat

banyak tinggalan arkeologis yang dikaitkan dengan kegiatan tersebut. Diperkirakan kegiatan

musyawarah telah ada sejak masa prasejarah yaitu ketika masyarakat telah hidup menetap
membentuk perkampungan-perkampungan dengan budaya megalitiknya. Selanjutnya pada

masa-masa kemudian ketika kehidupan masyarakat sudah semakin kompleks makin banyak

persoalan-persoalan yang terjadi sehingga harus diselesaikan antar individu, antar kaum,
antar suku, ataupun antar nagari. Demikian juga ketika strata sosial di masyarakat juga
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semakin jelas maka kedudukan pemimpin/penghulu juga semakin penting, karena di tangan

para pemimpin itulah berbagai persoalan dipecahkan dan dicari penyelesaiannya.

Selanjutnya rumusan permasalahannya adalah bagaimana bentuk tinggalan arkeologis yang

berkaitan dengan kegiatan musyawarah, serta nilai-nilai apa yang tercermin di dalamnya ?
Kemudian masih adakah keberlanjutan tradisinya hingga kini ?

2. Landasan Pemikiran
Tinggalan arkeologis sebagai sisa aktivitas manusia masa lalu dengan latar belakang

lingkungan sosial dan lingkungan alamnya merupakan gambaran sejarah budaya suatu

masyarakat. Pengetahuan tentang budaya masa lalu cukup penting bagi kehidupan masa kini

dan masa depan, mengingat adanya keterkaitan antara masa lalu, masa kini, dan masa

depan. Bielawski menyebutkan “the past is understood as part of the present” (Bielawski,

1994 dalam Smith & Ehrenhard, 2002: 122). Pengetahuan tersebut diperlukan karena di
dalamnya mengandung nilai-nilai luhur yang relevan untuk diimplementasikan dalam
kehidupan sehari-hari. Seperti halnya masyarakat Minangkabau sebagai salah satu

sukubangsa di Nusantara. Masyarakat Minangkabau memiliki budaya yang berupa benda
maupun bukan benda. Selain itu budaya masyarakat Minangkabau tentunya berbeda dengan

budaya masyarakat sukubangsa lain.

Yunus Melalatoa (1995) menyebutkan bahwa sukubangsa-sukubangsa di Nusantara masingmasing mempunyai sistem-sistemnya sendiri meliputi sistem kemasyarakatan, sistem
keluarga dan kekerabatan, bahasa lokalnya, jenis kesenian, kepercayaan dan upacara

religius, mata pencaharian dan perangkat kehidupan. Setiap sistem itu terbentuk karena

kebutuhan akan instrumen kehidupan yang digunakan untuk menghadapi dan menyesuaikan

perilakunya terhadap lingkungan alamnya, kodrat fisik, serta kelompok masyarakat lain yang
bersentuhan dengan mereka. Sistem-sistem itu telah teruji sejak lama dan telah mengalami

revisi secara kultural dan gradual untuk menyesuaikan diri dalam keselarasan dengan

lingkungan alamnya yang juga mengalami perubahan, serta masyarakat lain sekitarnya yang
juga berubah. Walaupun demikian pasti ada komponen sistem yang tidak berubah, yaitu
komponen yang mereka yakini dan telah terbukti membawa kesejahteraan lahir dan batin.

Komponen inilah yang menjadi ciri khas sebuah sukubangsa.

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang religius, pekerja keras,

menjunjung adat budaya, dan hidup selaras dengan alam. Selain itu juga menerapkan

kehidupan aman dan damai. Ciri khas yang lain adalah masyarakat nan sakato. Sakato

artinya ”sekata”, sependapat, dan semufakat. Terdapat empat unsur yang harus dipatuhi oleh

setiap anggota masyarakat untuk dapat membentuk masyarakat nan sakato, yaitu: saiyo
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sakato, sahino samalu, anggo tango, sapikue sajinjiang (Amir, 2003: 111). Tradisi yang

berlangsung kini tentunya memiliki awal di masa lalu, mengingat masyarakat cenderung

mempertahankan budaya yang membawa kehidupan masyarakatnya menjadi aman,
sejahtera lahir, dan batin. Melalui berbagai tinggalan masa lalu dan tradisi yang masih

bertahan hingga kini, maka dapat diketahui ciri khas budaya masyarakat Minangkabau yang
dapat mencerminkan jatidirinya.

Pengetahuan tentang budaya yang menjadi jati diri masyarakat Minangkabau sekaligus

menjadi jawaban terhadap permasalahan di atas. Pengetahuan tentang masa lalu diperoleh

melalui penjaringan data dengan menggunakan metode survei, dan analisis kontekstual

terhadap berbagai tinggalan arkeologis yang berkaitan dengan tempat-tempat musyawarah,

serta perbandingan dengan tradisi yang masih berlangsung hingga kini. Uraiannya
menggunakan alur penalaran induktif.

3. Tinggalan arkeologis yang dikaitkan dengan tempat pertemuan
3.1 Kurisi Salapan
Kurisi Salapan terletak di Bukit Batung yang masuk wilayah Jorong Batung Harapan, Nagari

Teratak Teleng, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Keberadaan Kurisi Salapan di Bukit Batung dikaitkan dengan permukiman yang telah

ditinggalkan. Lingkungan alam di sekitarnya berdekatan dengan sumber air berupa sungai

kecil, berbatu dengan aliran air yang deras dan jernih. Lahan di sekitarnyanya umumnya

ditumbuhi dengan tanaman pangan seperti jeruk Bali (Citrus maxima), durian (Durio
zibethinus), manggis (Garcinia mangostana), dan jenis tanaman keras lainnya, seperti bambu
(Bambusa sp), kayu manis (Cinnamomum zeylanicum), dan karet (Hevea brassiliensis). Sisa

permukiman diantaranya berupa pemakaman yang terletak di sebelah utara, yaitu pada

bagian yang kontur permukaan tanahnya lebih rendah dari Kurisi Salapan. Pemakaman itu
menggunakan nisan-nisan batu andesit berukuran cukup besar (tinggi 50 cm). Keletakannya

tidak terlalu jauh dari lokasi yang dikatakan oleh masyarakat sebagai mesjid. Selain itu juga

terdapat sisa fondasi dan sisa konstruksi bangunan kayu yang menggambarkan dahulu
pernah ada bangunan di tempat tersebut.

Kurisi Salapan merupakan tatanan beberapa tahta batu, masing-masing membentuk dua

deretan memanjang baratdaya - timurlaut. Deret pertama, yang berada di sebelah baratlaut

terdiri atas dua tahta batu. Deret kedua, di sebelah tenggara terdiri atas lima buah tahta batu.
Tahta batu yang berada di bagian paling baratdaya pada deret pertama berhadapan letaknya

dengan tahta batu di bagian paling baratdaya pada deret kedua, dengan jarak sekitar tiga

1 90

BAS NO. 2 6 / 201 0

meter. Begitupun halnya dengan tahta batu paling timurlaut deret pertama, berhadapan
letaknya dengan tahta batu paling timurlaut dari deret kedua, dengan jarak sekitar tiga meter.

Seluruh tahta batu yang berderet dan berhadapan letaknya itu berada pada sebidang lahan

datar berdenah empat persegi panjang dengan ukuran 18 x 9 meter. Bentuk denah yang
demikian dihasilkan oleh adanya talud berbahan batu alam yang mengelilinginya.Talud selain

sebagai sarana penahan tanah, juga sekaligus menjadikan arealnya sebagai bagian yang
sedikit lebih tinggi dari permukaan tanah di sekitarnya. Di bagian timurlaut, pada jarak sekitar

12 meter dari tahta batu yang terletak pada deret paling timurlaut, terdapat batu yang
berukuran besar.

Tahta batu itu merupakan pasangan dari sebuah batu yang diletakkan mendatar di bagian

depan sebagai alas, serta sebuah batu lain yang ditegakkan di bagian belakangnya sebagai

sandaran. Hasil dari penempatan batu-batu secara demikian itu menghasilkan semacam

kursi. Sebuah tahta batu pada deret kedua misalnya, memiliki ukuran sebagai berikut: batu
mendatar di bagian depan 58 x 45 cm, adapun batu tegak di belakangnya/sandaran 36 x 10
cm dengan tinggi 65 cm.

Medan nan bapaneh, Tanah Datar Kurisi Salapan,
Pesisir Selatan (Doc. http://dreamlandbukittinggi.
indonesiatravel.biz) (Doc. Balai Arkeologi Medan)

3. 2 Medan nan bapaneh
Medan nan bapaneh terletak tidak jauh dari Situs Batu Batikam yang terdapat di Jorong
Dusun Tuo, Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Situs ini

berada di area dengan luas sekitar 1.800 meter2. Tinggalan arkeologi yang sejenis juga

ditemukan di situs-situs Talago Gunung, Koto Baranjak, Sitangkai Gurun, Ateh Lago, Koto
Laweh, Kabupaten Tanah Datar (Nurmatias, 2004: 69; Bahar, 2005: 23).
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Medan nan bapaneh juga merupakan balai batu yang terdiri dari tatanan beberapa tahta batu

yang disusun membentuk denah segi empat. Tahta batu tersebut berupa pasangan dari
sebuah batu yang diletakkan mendatar di bagian depan, serta sebuah batu lain yang

ditegakkan di bagian belakangnya sehingga menyerupai alas dan sandaran kursi. Sebagian

batu yang mendatar pada tahta batu itu kini sudah hilang. Ukuran batu-batu yang ditegakkan

bentuknya lebih besar dibandingkan dengan yang diletakkan mendatar. Pada permukaan
tanah halaman bagian depan deretan tahta batu tersebut diberi pengerasan dari batu-batu

yang lebih kecil. Deretan tahta batu itu ukurannya bervariasi. Di sekitarnya ditanami jenisjenis pohon besar seperti beringin.

3.3 Medan nan Balinduang
Bangunan yang dikenal sebagai Medan nan Balinduang adalah bangunan balairung.
Balairung tertua yang merupakan peninggalan sejarah dan merupakan bangunan cagar

budaya di ranah Minang adalah Balerong Sari di Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan,

Kabupaten Tanah Datar. Balai adat ini merupakan peninggalan kelarasan Bodi Caniago yang

sampai sekarang masih berdiri kokoh dan menjadi monumen sejarah. Balai adat ini juga

disebut Balai Panjang. Di tempat inilah segala sesuatu dimusyawarahkan oleh ninik mamak
(penghulu) Bodi Caniago pada masa dahulu. Menurut informasi balai adat Balerong Sari ini

didirikan sekitar 300 tahun yang lalu. Di sekitar bangunan itu terdapat bangunan mesjid.
Masih menurut informasi masyarakat bangunan tersebut tidak semasa dengan bangunan

balairungnya. Pembangunan Balerong Sari atau Balai Panjang ini dilakukan oleh Datuk

Tantejo Gerhano, orang besar Kerajaan di Koto Batu. Datuk Tantejo Gerhano dikenal
sebagai ahli seni bangun (D. Nagari Basa, 1966 dalam Nopriyasman, 2008: 123).

Bangunan balai adat Balerong Sari ini memanjang dan merupakan bangunan yang terbuka,

tidak berdinding dan tidak berkamar. Bentuknya empat persegi panjang dan berbentuk

seperti rumah panggung (ada kolong di bawahnya), dengan tinggi lantai sekitar satu meter

dari tanah. Atapnya melengkung tajam seperti tanduk kerbau dan bagiannya yang runcing

disebut gonjong. Atap tersebut dari bahan ijuk dan mempunyai gonjong yang berjumlah
enam buah.

Keunikan lain dari balai adat ini adalah lantainya yang terputus sehingga seolah-olah tidak
menyambung dengan lantai ruang berikutnya. Lantai terputus itu terletak pada lantai pada
ruang ke-9 dari arah utara atau dari kanan (jika kita berdiri di depannya). Bangunan ini

menghadap ke arah timur. Lantai yang terputus itu disebut lebuh gajah. Dengan demikian
seolah-olah lantai bangunan ini terbagi menjadi dua sisi, yaitu sisi utara (kanan) dan sisi
selatan (kiri). Jarak yang terputus itu adalah 1,5 meter. Ciri-ciri lain pada struktur lantainya

adalah tidak beranjung pada ujung-ujungnya atau tidak mempunyai tingkat-tingkatan tetapi
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mendatar saja dari ujung ke ujung. Lantai tersebut dibuat dari papan kayu dan mempunyai

kolong (lantai panggung) dan untuk naik ke balairung tersebut disediakan empat buah tangga

di bagian depannya, yaitu dua di sebelah kanan lebuh gajah dan dua di sebelah kiri lebuh
gajah.

Bangunan balai adat ditopang oleh tiang-tiangnya berjumlah 18 pasang atau 36 tiang

seluruhnya. Panjang bangunan balai adat ini adalah 18 meter di masing-masing sisi lebuh

gajah yang panjangnya 1,5 meter. Oleh karena itu panjang seluruh bangunan dari ujung ke
ujung adalah 37,5 meter, sedangkan lebar bangunan adalah 4,4 meter.

Tampak samping

Tampak belakang

Tampak Depan, Balerong Sari di Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan,
Kabupaten Tanah Datar. (Doc. BP3 Batusangkar)
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4. Unsur megalitik dan pengaruhnya pada tempat pertemuan terbuka
Kurisi Salapan dan Medan nan Bapaneh merupakan balai batu yang terdiri dari deretan kursi

batu atau tahta batu. Tahta batu merupakan salah satu tinggalan megalitik yang juga

dijumpai di beberapa daerah lain di Nusantara, seperti di Leles, Garut (Jawa Barat); Gelgel,

Klungkung (Bali); Ngada (Flores); Bondowoso (Jawa Timur); dan Tana Toraja (Sulawesi

Selatan). Bentuk tahta batu mudah dikenali berupa pasangan dari sebuah batu yang

diletakkan mendatar di bagian depan, serta sebuah batu lain yang ditegakkan di bagian
belakangnya sehingga menyerupai alas dan sandaran kursi. Tahta batu itu disusun berderet

atau membentuk denah tertentu, seperti segiempat. Keberadaan tinggalan megalitik
umumnya dihubungkan dengan kepercayaan lama yang berkaitan dengan pemujaan leluhur.
Demikian halnya dengan tahta batu yang berfungsi sebagai tempat upacara dalam kaitannya

dengan pemujaan leluhur (Soejono, 1993). Di Bali misalnya, tahta batu ditemukan di sekitar

permukiman dan di tempat-tempat suci seperti pura yang didirikan di sekitar hutan atau
gunung. Dapat dikatakan bahwa tahta batu itu berfungsi sakral sebagai tahta kedatangan

bagi arwah nenek moyang yang dapat memberikan perlindungan kepada kerabat yang
ditinggalkannya (Sutaba, 2009).

Tahta batu yang terdapat di daerah Minangkabau merupakan salah satu bentuk bangunan

megalitik. Penataan tahta-tahta batu itu juga memiliki kemiripan dengan yang terdapat di

daerah lain, yaitu berderet atau membentuk denah tertentu seperti segiempat. Ciri lain
sebagai salah satu tinggalan megalitik adalah di sekitarnya ditanami jenis pohon-pohon

besar, seperti yang dijumpai pada bangunan megalitik lain. Di Samosir, Sumatera Utara

misalnya, di sekitar tinggalan megalitik seperti sarkofagus, patung nenek moyang, meja dan

kursi batu ditanami jenis pohon-pohon besar seperti jabi-jabi (sejenis beringin), hariara (ara),

atau bintatar. Jenis-jenis pohon besar tersebut dihubungkan dengan tempat sakral yang

dilatarbelakangi oleh pemujaan kepada leluhur. Seperti di Bali, deretan tahta batu di Bukit
Batung yang disebut Kurisi Salapan letaknya berada di atas bukit yang di sekitarnya

merupakan bekas permukiman. Pemilihan lokasi di atas bukit atau gunung menunjukkan
masih ada pengaruh kepercayaan lama yang melatarbelakangi penempatan tahta batu-tahta

batu tersebut.

Keberadaan situs-situs megalitik seperti di kawasan Mahat, Kabupaten Limapuluh Koto yaitu

di situs-situs Bawah Parit, Kayu Kociak, Ampang Gadang, Ronah, dan Bukit Dompu
menyisakan tinggalan arkeologis berupa menhir, lumpang batu, batu dakon, dan susunan

temu gelang. Kemudian melalui hasil pertanggalan radiokarbon terhadap sisa rangka

manusia yang diperoleh dari hasil penggalian di Situs Bawah Parit menunjukkan kronologi

budaya itu pada 3.500 ± 100 BP (Aziz & Siregar, 1997: 19). Hal ini menggambarkan bahwa
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masyarakat Minangkabau sebelum masuknya ajaran Hindu-Buddha dan agama Islam ke

daerah itu juga masih hidup dengan religi lama yaitu pemujaan kepada leluhur. Diperkirakan
tahta batu juga memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dengan tinggalan megalitik tersebut,
yaitu berkaitan dengan pemujaan leluhur/pemimpinnya.

Kemungkinan terjadi pergeseran dalam menyikapi keberadaan tinggalan megalitik itu setelah
masuknya Islam, sehingga masyarakat mempercayai bahwa tahta batu - tahta batu itu

dikaitkan dengan tempat pertemuan para penghulu. Dapat dikatakan bahwa di masyarakat

telah terjadi transformasi ide berkaitan dengan fungsinya, yaitu dari fungsi sakral ke fungsi
praktis, seiring perubahan religi masyarakatnya. Hal ini juga terjadi pada tinggalan megalitik
lain seperti menhir. Melalui data arkeologis dikenal adanya perubahan fungsi menhir yang

semula berkaitan dengan tanda peringatan (memorial) menjadi tanda penguburan. Seperti

beberapa nisan pada makam Islam yang menggunakan menhir ditemukan di Payakumbuh,
Sumatera Barat (Sukendar, 1989: 69--70). Perubahan itu juga berkaitan dengan

perkembangan strata sosial di masyarakat terutama terhadap kepemimpinan para penghulu.

Masyarakat Minangkabau kemudian mempercayai bahwa tahta batu itu difungsikan sebagai

tempat berkumpul para penghulu sehubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Pada

masyarakat Minangkabau, penghulu adalah pimpinan kaum/suku yang bertugas sebagai

wakil pembimbing – pembina kaum/sukunya dan sebagai anggota kerapatan adat dalam

nagari. Pentingnya tugas penghulu pada masyarakat Minangkabau, menumbuhkan

penghormatan kepada pemimpinnya, sehingga keberadaan tahta batu dikaitkan dengan
fungsi seperti tersebut di atas.

5. Perkembangan lokasi musyawarah pada masyarakat Minangkabau
Penyebutan Kurisi Salapan (kursi delapan) atau Medan nan Bapaneh (tempat lapang yang

berpanas/tempat yang lapang dan terbuka) itu sendiri dihubungkan dengan adat istiadat
masyarakat Minangkabau dalam kehidupan sosialnya. Segala sesuatu yang berkaitan

dengan kepentingan masyarakat diputuskan dengan cara bermusyawarah. Musyawarah
kemungkinan sudah dikenal oleh masyarakat Minangkabau ketika masih hidup dengan

budaya megalitiknya. Seperti diketahui budaya megalitik berkembang pada masyarakat yang
telah hidup dengan cara menetap. Kehidupan menetap menandai perkembangan kehidupan
sosial yang lebih maju, demikian juga dengan perkembangan strata sosial masyarakatnya.

Pendirian bangunan megalitik dan penyelenggaraan upacara adat misalnya, selain dikerjakan

dengan bergotong royong kemungkinan juga dibicarakan dengan cara musyawarah anggota
masyarakatnya.
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Indikasi adanya tempat-tempat yang menandai adanya kegiatan bermusyawarah juga

disebutkan pada tambo, naskah lama masyarakat Minangkabau. Di antaranya menyebutkan

bahwa setelah melalui perjalanan mengarungi laut, akhirnya Maharaja Diraja muncul sebagai
seorang raja di sekitar Lagundi nan Baselo, nama suatu padang di lereng Gunung Merapi,

juga tempat para pemimpin duduk rapat (Nopriyasman, 2008: 122). Hal ini menjelaskan

bahwa pada suatu tempat yang lapang dan terbuka kegiatan musyawarah telah ada sebelum
masuknya ajaran Hindu-Buddha.

Secara umum Kurisi Salapan atau Medan nan Bapaneh letaknya pada suatu tempat yang
cenderung lapang. Lokasi yang lapang inilah kemudian memungkinkan dilaksanakan

persidangan di sekitarnya, sehingga kemudian masyarakat menghubungkan fungsi tahta

batu-tahta batu itu untuk keperluan sidang. Secara fisik, tahta batu tersebut tidak dapat

dihubungkan secara langsung sebagai tempat berkumpul atau berapat, namun digunakannya
lokasi tempat tahta batu itu berada lebih didasarkan pada ide bahwa tempat tersebut memiliki

nilai magis.

Pemanfaatan area yang lapang dan terbuka sebagai tempat bermusyawarah berlangsung

hingga masa perkembangan Hindu-Buddha di Ranah Minang. Di dalam tambo juga
disebutkan ketika pemerintahan Datuk Suri Dirajo, didirikan Balai nan Saruang dengan
beratap langit, berdinding angin, dan berlantai batu. Balai itulah yang menjadi tempat
bermufakat pembesar kerajaan (Nopriyasman, 2008: 123). Pemilihan pada area yang lapang

dan terbuka dimaksudkan agar keputusan-keputusan yang diambil oleh para penghulu itu
dapat didengar langsung oleh masyarakat.

Pemanfaatan area yang lapang dan luas juga dikenal oleh masyarakat Minangkabau hingga

kini. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan anggota masyarakat dilaksanakan di tempat

tersebut. Di Ranah Minang dikenal pusat kegiatan yang disebut pemedanan dan gelanggang.

Pemedanan yaitu suatu lapangan luas yang terletak di luar perkampungan, digunakan untuk

menyelesaikan persengketaan antara perorangan, antara kaum, dan antara nagari yang tidak
mungkin diselesaikan penghulu masing-masing. Gelanggang digunakan sebagai tempat

permainan rakyat dan perlombaan (Navis, 1984: 189).

Kehidupan bermusyawarah selanjutnya berkembang hingga masa-masa kemudian yaitu

masa Islam dan Kolonial. Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks juga menyebabkan

banyak persoalan di masyarakat yang harus diputuskan lewat musyawarah. Ketika
kehidupan semakin kompleks masyarakat kemudian mempercayakan urusan kepada para

penghulu yang menjadi pemimpinnya. Penghulu-penghulu atau pemangku adat inilah yang

kemudian bersidang membicarakan berbagai hal seperti urusan pemerintahan nagari,
menyelesaikan dan menyidangkan perkara, dan lain-lain.
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Pemanfaatan tempat-tempat terbuka dengan atau tanpa tahta batu sebagai tempat

bersidang, menurut cerita tempatan juga berlangsung hingga masa-masa kemudian. Seperti
Kurisi Salapan yang artinya kursi delapan misalnya, masyarakat mempercayai bahwa

delapan buah tahta yang terdapat di situs itu digunakan sebagai tempat persidangan

Penghulu nan Salapan (Penghulu yang berjumlah delapan), guna membahas dan
memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan adat dan pemerintahan. Menurut sumber

tutur bahkan sampai pada saat pengaruh Belanda sudah masuk di Bayang, keputusankeputusan yang berkaitan dengan daerah pesisir juga ditetapkan di tempat ini. Kegiatan itu

berlangsung sampai pada saat Tuanku Lareh Marjohan memerintah di awal abad ke-20,

yang wilayah kekuasaannya meliputi Pulut-pulut, Painan, dan Pesisir (Balai Salasah)
(Susilowati, 2000: 49).

Selain tempat-tempat terbuka, di daerah Minangkabau juga dikenal bangunan balai adat
yang difungsikan sebagai tempat bermusyawarah atau bersidang yang disebut dengan istilah

Medan nan Balinduang. Bangunan balai adat itu kemungkinan sudah dikenal sejak masa

Hindu-Buddha, mengingat arsitektur bangunan pada masa itu sudah berkembang dengan

baik. Kemudian ketika Islam berkembang di daerah Minangkabau bangunan balai adat yang

didirikan biasanya juga dilengkapi dengan bangunan mesjid di sekitarnya. Bangunan balai
adat berbentuk bangunan kayu berkonstruksi panggung dengan tiang-tiang pendek, beratap

gonjong seperti halnya rumah adat berbahan ijuk, namun tidak berdinding atau berpintu dan

berjendela sehingga berkesan terbuka. Balai adat ini juga disebut dengan balairung. Salah
satu bangunan balai adat yang dikenal sebagai salah satu tinggalan pada masa sejarah

adalah Balerong Sari yang terdapat di Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan, Kabupaten
Tanah Datar.

Bangunan balai adat atau balairung itu dibangun dengan arsitektur terbuka yaitu tidak

berdinding maupun tidak berkamar-kamar, tujuannya agar masyarakat umum dapat ikut
menyaksikan jalannya sidang musyawarah yang sedang dilakukan oleh para penghulu yang
merupakan perwakilan kaum mereka. Selain itu juga bertujuan agar sirkulasi udara lancar.
Marsden dalam tulisannya menyatakan bahwa Sumatera merupakan daerah tropis yang

panas, sehingga umumnya rumah-rumah serta bangunan-bangunan dibuat dengan ventilasi
yang baik dan membebaskan udara untuk masuk sehingga sirkulasinya lancar. Alasan lain

berkenaan dengan bangunan yang terbuat dari material kayu adalah karena seringnya terjadi
gempa bumi di wilayah ini (Marsden, 2008: 57). Kondisi demikian akhirnya mempengaruhi
kepada tinggalan budaya yang ada di wilayah Ranah Minang ini, salah satunya adalah

bangunan balai adat. Dengan kata lain, bangunan balai adat yang dibuat dari kayu

merupakan bentuk dari teknologi kebudayaan yang berkembang pada masa lalu, yang
kemudian berlanjut hingga masa sekarang.
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Dilihat dari lantainya yang rata dari ujung ke ujung, maka Balerong Sari di nagari Tabek ini

adalah balai adat dengan kelarasan Bodi Caniago. Lantai yang rata menunjukkan bahwa
semua penghulu (yang merupakan perwakilan kaum) duduk sehamparan, posisinya sama

dan mempunyai kedudukan yang sama. Artinya setiap penghulu mempunyai hak suara yang

sama ketika mereka bersidang atau bermusyawarah. Dalam musyawarah para penghulu
kelarasan Bodi Caniago, dikenal filosofi “duduak samo randah, tagak samo tinggi” (=duduk
sama rendah, berdiri sama tinggi). Tidak adanya anjung pada balairung ini berarti tidak ada

tempat yang lebih tinggi, yang biasa diperuntukkan bagi raja ataupun penghulu pucuk. Sistem
adat Bodi Caniago tidak mengenal adanya penghulu pucuk (ketua penghulu atau penghulu
yang paling tua).

Pada masa dahulu masyarakat Minangkabau lebih memiliki kesetiaan pada nagarinya

sendiri, daripada kepada rajanya. Raja Pagaruyung selain tidak punya wilayah kekuasaan

yang jelas dan tegas, juga tidak berdaulat atas nagari-nagari yang merupakan unit

pemerintahan sekaligus kesatuan masyarakat hukum adat. Raja hanya dihargai dan
dihormati, tetapi tidak lebih dari itu. Bahkan, beberapa ahli mengatakan bahwa raja

Minangkabau itu adalah “raja yang paling miskin di dunia”, dia tidak punya tanah yang luas,

tidak dapat atau tidak melakukan pemungutan pajak di nagari-nagari di pedalaman, dan tidak
mempunyai tentara. Fungsi raja terhadap darek1 adalah sebagai penengah dalam kasuskasus pertikaian dan peperangan di antara nagari (Kato, 2005: 23). Kekuasaan raja hanyalah

di rantau, sedangkan di luhak berperan sebagai lambang, seperti diungkapkan dalam

mamangan adat: luhak berpenghulu, rantau baraja. Artinya kepala pemerintahan di luhak

adalah penghulu, sedangkan kepala pemerintahan di rantau adalah raja (Navis, 1984: 55).

Di balairung inilah semua permasalahan dan perselisihan warga nagari diselesaikan dengan

cara bermusyawarah sehingga dicapai kemufakatan. Keputusan yang diambil dalam
musyawarah diputuskan secara demokratis. Perbedaan pendapat bukanlah suatu hal yang

tabu. Pada masa sekarang ini balerong sari masih berfungsi untuk berbagai hal keperluan,

antara lain untuk: a) Tempat membicarakan masalah-masalah dalam nagari yang
berhubungan dengan ekonomi, sosial budaya, adat dan pembangunan, b) Tempat

melewakan gelar (pemberian gelar) nagari dari seluruh suku yang ada di Nagari Tabek, c)
Musbang atau Musyawarah Pembangunan Nagari, dan d) Tempat alek batagak gala atau

pesta pengangkatan penghulu (pemimpin suatu kaum).

Sifat demokratis pada sistem adat kelarasan Bodi Caniago juga ditunjukkan pada saat terjadi

penggantian gelar pusaka. Seseorang penghulu boleh hidup ber-kerilahan, yaitu mengganti
1

Darek adalah sebutan untuk tiga daerah utama Minangkabau atau Luhak nan tigo, yaitu Luhak Tanah Datar,
Luhak Agam, dan Luhak Lima puluh Kota.
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gelar pusaka kaum selagi penghulu yang akan diganti tersebut masih hidup. Hal ini bisa

dilakukan bila penghulu yang akan digantikan itu sudah terlalu tua dan tak lagi mampu
melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin kaum-nya. De Rooy yaitu seorang Belanda, pada

tahun 1889 mengatakan bahwa karena penghulu dipilih langsung oleh rakyat dan mempunyai
tanggungjawab dan mengambil putusan-putusan secara bersama, maka mereka tidak pernah
menyalahgunakan kekuasaan. Nagari-nagari ini dipimpin oleh penghulu-penghulu secara

demokratis berdasarkan kata mufakat (Amran, 1981: 53--54).

Kelarasan Koto Piliang dianggap lebih otokratis dalam pelaksanaan adat karena adanya

hirarki otoritas. Penghulu-penghulu dalam kelarasan ini mendapat peringkat hirarkis yang
sesuai dengan status mereka dan penghulu dengan status tertinggi menjadi anggota badan

pembuat keputusan di nagari yang bersangkutan. Balairung kelarasan Koto Piliang
mempunyai bentuk sebagai berikut:

Balai adat (Balairung) kelarasan Koto Piliang di Batipuh, Tanah Datar.
(Sumber: Navis, 1984)

Bangunan balai adat ini secara keseluruhan dibuat dari bahan kayu pada kerangkanya
maupun pada lantai serta tangganya. Atapnya dibuat dari ijuk dan bentuknya melengkung

seperti tanduk kerbau dengan ujung-ujungnya ber-gonjong. Jumlah gonjong-nya ada enam

buah.

Sistem adat kelarasan Koto Piliang yang cenderung bersifat otokratis dan sangat menjunjung

tinggi hirarkis tercermin pada bentuk balairungnya yang mempunyai anjung pada ujung-

ujungnya. Pada anjung yang paling tinggi diperuntukkan bagi raja serta para pengawalnya.
Dengan kata lain, kekuasaan raja diakui. Menurut Koto Piliang, raja adalah kepala

pemerintahan seluruh alam Minangkabau, karena itu raja digelari Raja Alam. Sementara itu

itu lantainya yang tinggi disediakan untuk penghulu pucuk atau penghulu yang mempunyai
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kedudukan tertinggi di nagari itu. Terdapat tingkatan penghulu dalam nagari penganut
kelarasan Koto Piliang ini, yaitu: penghulu andiko, penghulu suku, dan penghulu pucuk.
Dalam persidangan para penghulu tidak sama fungsi tingkatannya.

Status penghulu bertingkat-tingkat dan wewenangnya bersifat vertikal, seperti diungkapkan:

berjenjang naik, bertangga turun. Oleh karena itu, pada saat diadakan sidang musyawarah

mereka duduk sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam adat. Walaupun demikian

pada kelarasan ini di dalam mengambil keputusan tetap dengan cara musyawarah untuk

mufakat (Amir, 2003: 69). Ketika di dalam musyawarah mengalami kebuntuan atau tidak
mendapatkan kesepakatan (mufakat), maka kemudian keputusannya diserahkan kepada

penghulu pucuk. Penggantian gelar pusaka pada kelarasan Koto Piliang berlaku “mati
batungkek budi’ (=mati bertongkat budi), artinya seorang penghulu hanya bisa digantikan
setelah beliau meninggal dunia.

6. Nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat Minangkabau
Salah satu ciri khas masyarakat Minangkabau adalah masyarakat nan sakato. Di dalam

membentuk masyarakat nan sakato terdapat empat unsur yang harus dipatuhi oleh setiap

anggota masyarakat, yaitu (Amir, 2003: 111--115):
a.

Saiyo sakato, perbedaan pendapat antar individu diakui dalam kehidupan masyarakat,
akan tetapi dicari jalan keluar dengan musyawarah untuk mufakat. Keputusan boleh

bulat (aklamasi), tetapi boleh juga gepeng atau picak (melalui voting). Bagaimanapun
proses keputusan diambil, jika setelah ada kata mufakat maka keputusan itu harus
dilaksanakan oleh semua pihak.
b.

Sahino samalu, kehidupan kelompok sesuku sangat erat. Kedekatan hubungan dalam

kelompok suku ini menjadikan harga diri individu melebur menjadi satu menjadi harga diri
kelompok suku.

c.

Anggo tanggo, diciptakannya pergaulan yang tertib serta disiplin dalam masyarakat.
Setiap anggota masyarakat dituntut untuk mematuhi aturan dan undang-undang serta
mengindahkan pedoman dan petunjuk yang diberikan penguasa adat.

d.

Sapikue Sajinjiang, dalam masyarakat komunal, semua tugas menjadi tanggung jawab

bersama. Sifat gotong-royong menjadi keharusan. Saling membantu dan mendukung
merupakan kewajiban.

Keempat unsur tersebut jika diterapkan dengan baik maka dapat memenuhi tujuan hidup
masyarakat yang aman, damai, makmur, dan berkah. Selain itu masyarakat Minangkabau

dalam sistem budayanya, juga menerapkan nilai-nilai demokratis yang ditandai dengan tradisi
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bermusyawarah untuk mufakat di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Nilai-nilai

demokratis sudah ada sejak lama. Tempat-tempat yang lapang dan terbuka dengan atau

tanpa tahta batu, serta balai adat seperti balairung menandai adanya kegiatan-kegiatan
tersebut. Tradisi musyawarah juga dituangkan dalam mamangan adat:
Kamanakan barajo ka mamak,
Mamak barajo ka panghulu,
Panghulu barajo ka mupakaik,
Mupakaik barajo ka alua jo patuik
(Navis, 1984: 77)

(=kemenakan beraja ke mamak)
(=mamak baraja ke panghulu)
(=panghulu beraja ke mufakat)
(=mufakat beraja ke alur dan patut)

Maksud mamangan tersebut ialah pimpinan kemenakan adalah mamak, pimpinan mamak

adalah penghulu, pimpinan penghulu adalah mufakat, sedangkan pimpinan mufakat adalah

garis hukum dan garis kepatutan atau kepantasan. Meskipun mufakat telah menurut garis
yang pantas untuk dimusyawarahkan, mufakat haruslah bulat, sebagaimana pepatah; bulek

aia dek pambuluah, bulek kato dek mupakai (=bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh
mufakat).

Perbedaan pendapat bukanlah suatu hal yang tabu, akan tetapi justru hal itu

diperlukan untuk menemukan solusi, seperti terungkap dalam ungkapan: basilang kayu

dalam tungku, di sinan nasi mangkonya masak (=bersilang kayu dalam tungku, di sana
makanya nasi masak). Arti ungkapan tersebut adalah dalam musyawarah untuk mufakat

diperlukan pikiran yang berbeda-beda (perbedaan pandangan/pendapat) agar masalah dapat
diselesaikan dengan tuntas.

Seiring dengan majunya sistem pemerintahan, nilai-nilai demokrasi juga semakin terlihat
yaitu sejak terbentuknya perkampungan atau dusun, kemudian koto, dan lebih teraktualisasi

di tingkat nagari. Nagari adalah suatu unit teritorial yang mempunyai struktur politik dan

aparat hukumnya tersendiri, selain itu nagari adalah unit permukiman yang paling sempurna
yang diakui oleh adat. Pada perkembangannya ketika Islam semakin berkembang di daerah

Minangkabau terdapat persyaratan untuk menjadi suatu nagari, yaitu suatu permukiman

harus memiliki berbagai fasilitas, seperti jalan raya, tempat mandi untuk umum, balai adat,
masjid, lapangan terbuka untuk hiburan dan olahraga (Kato, 2005: 27). Lebih jelas lagi Navis

(1984: 92--94) menguraikan bahwa pembentukan suatu nagari harus memenuhi 8

persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: 1) babalai-bamusajik, adanya balai adat/balairung

dan masjid, 2) basuku-banagari, maksudnya penduduknya harus terbagi dalam kelompok-

kelompok suku 3) bakorong-bakampuang, artinya setiap nagari mempunyai wilayah khusus

untuk permukiman dengan batas tertentu oleh alam atau parit buatan, 4) bahuma-babendang
(=pengaturan keamanan dari gangguan luar), 5) balabuah-batapian, yaitu pengaturan

hubungan, lalulintas, perdagangan, 6) basawah-baladang, adanya sawah dan ladang serta

pengaturannya, 7) bahalaman-bapamedanan, adanya tempat terbuka untuk umum, dan 8)
bapandam-bapusaro, adanya kuburan umum.
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Absennya kekuasaan politik yang terpusat di Alam Minangkabau, maka kekuasaan tertinggi

berada pada tingkat nagari, yang sering dikatakan sebagai suatu republik nagari (Kato, 2005:

28). Kekuasaan politik dan hukum memang berlaku pada tingkat nagari, dan aturan-aturan
adat tertentu hanya berlaku pada nagari yang bersangkutan (adat selingkar nagari). Nagari
sangat otonom tempat seluruh penghidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik, serta agama

bagi penduduknya terayomi (Ali, 2000: 63--64). Keberadaan nagari merupakan ladang
tempat persemaian nilai-nilai demokrasi yang subur.

7. Penutup
Tradisi bermusyawarah untuk mencapai suatu mufakat sudah ada sejak masa lampau,

bahkan jauh sebelum agama Islam masuk ke wilayah Minangkabau. Nilai-nilai demokrasi
yang terkandung dalam sistem adat Minangkabau telah berlangsung sejak lama, artinya jauh

sebelum Indonesia merdeka masyarakat Minangkabau sebenarnya telah mempraktekkan

nilai-nilai demokrasi. Berbagai tinggalan arkeologis, naskah lama, dan tradisinya hingga kini
menggambarkan

bahwa

persoalan-persoalan

masyarakat

yang

terjadi

mengutamakan cara musyawarah.

Minangkabau

dalam

dalam

kehidupan

menyelesaikan

bermasyarakat

berbagai

cenderung

Perbedaan pendapat dalam proses musyawarah sangat dihargai, karena perbedaan

pendapat justru akan memperkaya hasil keputusan. Prinsip-prinsip yang mengakui
perbedaan pendapat dan musyawarah merupakan esensi nilai-nilai demokrasi yang selalu
ditumbuhkan. Sifat keterbukaan dalam kegiatan musyawarah ditunjukkan dengan pemilihan
lokasi musyawarah yang cenderung terbuka, dan juga dengan bentuk bangunan balai adat

yang sengaja dibuat tanpa dinding, pintu, dan jendela. Masyarakat mempercayai para

pemimpinnya untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi, namun jalannya

musyawarah atau persidangan tidak ada yang bersifat rahasia sehingga dapat didengar oleh
masyarakat umum. Walaupun terdapat perbedaan pada bentuk bangunan balai adat,

ataupun terdapat perbedaan kedudukan para penghulu-nya, kedua kelarasan tetap
mengutamakan sistem musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai demokrasi yang

telah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat Minangkabau itu, selain merupakan salah

bentuk kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat, juga dapat menginspirasi kemajuan
kehidupan demokrasi di Indonesia.
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