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Abstrak 

Di seluruh dunia terdapat beberapa negara yang menganut sistem matrilineal, namun yang 
terbesar hanya ada di dua negara di dunia termasuk salah satunya di Indonesia yaitu warga etnis 
Minangkabau. Sistem matrilineal merupakan sistem yang menganut faham "ayah adalah tamu" 
di dalam keluarga, sehingga alur keturunan berada di pihak ibu. Di dalam kekeluargaan pada 
masyarakat minangkabaupun yang bertugas memberikan pengajaran kepada anak bukanlah 
ayah, melainkan paman atau dalam istilah orang minang disebut ‘mamak'. Sistem pembagian 
harta juga dilimpahkan kepada pihak perempuan, namun bukan berarti kaum pria tidak memiliki 
andil, mereka juga bertugas untuk mengatur dan menjaga harta pusaka milik kaum perempuan 
tersebut. Berbagai persektif masih bermunculan mengenai asal muasal sistem metrilineal, 
mengapa anak lebih dekat kepada pihak ibu dan pamannya ketimbang ayahnya sendiri. 
Beberapa di antaranya ada yang menganggap adanya hubungan antara sejarah munculnya 
sistem matrilineal ini dengan "kebiasaan" para pria di Minang untuk merantau. Jika memang 
demikian, apakah hendaknya "kebiasaan" para pria minang untuk merantau ini justru akan 
mengikis kepercayaan adat mereka, setelah mereka bertemu dengan kebudayaan baru di 
perantauan. Bukan hal baru jika era globalisasi mulai mengikis kesadaran berbudaya pada 
generasi muda. Meskipun sistem matrilineal ini lebih diutamakan pada sistem dalam sebuah 
keluarga, namun generasi muda juga tak luput dari pengamatan akan keberlangsungan sistem 
ini. Makalah ini didasarkan pada wawancara mendalam terhadap pasangan keluarga muda baik 
yang salah satunya ataupun keduanya berasal dari etnis minang yang menganut sistem 
matrilineal. Makalah ini mengangkat permasalahan transmisi sistem ini di era global untuk 
melihat, apakah generasi muda tetap melestarikan kebudayaan seperti ini kepada anak-anak 
mereka kelak atau mereka lebih memilih menjalankan sistem rumah tangga yang lebih 
"modern"? Makalah ini membahas pengaruh globalisasi dan sistem pendidikan modern -- yang 
diasumsikan berbeda dengan konteks dan tatanan adat istadat ketika sistem matrilineal 
diberlakukan di masa silam.   

Kata kunci: matrilineal, gender, modernitas, generasi muda, globalisasi 
 
 
 
 
1.  Pendahuluan 

Isu mengenai globalisasi bukanlah hal baru lagi. Banyak masyarakat dan 
budayawan yang mulai kuatir dengan merebaknya isu ini. Hal yang menjadi 
permasalahan utamanya adalah pengikisan kebudayaan lokal. Banyak generasi muda 
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yang mulai melupakan kebudayaan lokal mereka sendiri, mereka terlalu "asik" 
menikmati masuknya kebudayaan baru yang berasal dari luar atau yang disebut juga 
sebagai "moderenitas", yang membuat identitas budaya yang mereka miliki cenderung 
enggan mereka tunjukkan. Hal ini juga berkemungkinan terjadi dalam sistem matrilineal 
yang dianut oleh masyarakat minangkabau.  

Sistem matrilineal merupakan sistem yang menganggap 'ayah sebagai tamu' di 
dalam keluarga. Menurut para antropolog, system matrilineal adalah sistem tertua di 
dunia, yang telah ada sebelum sistem patrilineal – yang sekarang banyak digunakan – 
muncul. (Chalid, 2004) Masih banyak perdebatan mengenai asal-usul sistem ini, karena 
belum ada cerita yang jelas dan banyaknya persepsi di antara masyarakatnya. Kebiasaan 
masyarakatnya untuk merantau juga disebut-sebut sebagai dasar munculnya sistem ini. 
Karena pihak laki-laki yang merantau untuk mencari nafkah, maka untuk urusan rumah 
tangga dan pengaturan keuangan keluarga diserahkan kepada pihak wanita, bahkan 
yang bertugas mendidik anak-anak adalah paman mereka, atau yang disebut 'mamak' 
oleh masyarakat minangkabau, hal ini tertuang didalam pepatah minang yang 
menyebutkan anak dipangku, kamanakan dibimbiang. Namun kebiasaan masyarakatnya 
untuk merantau ini, apakah justru akan mengikis unsur-unsur budaya dalam diri mereka, 
karena mereka akan bertemu dengan kebudayaan baru di perantauan yang justru bisa 
menjadi salah satu alasan terkikisnya sistem ini selain isu globalisasi  yang sedang 
berkembang saat ini.  

Syahrizal dan Sri Meiyenti (2012) dalam makalahnya yang berjudul, System 
Kekerabatan Minangkabau Kontemporer; Suatu Kajian Perubahan Keberlangsungan 
Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau, juga telah membahas tentang mulai 
mengecilnya aturan yang berlaku di dalam system ini. Pada dasarnya, system 
matrilineal bukan hanya menyangkut keluarga inti saja, namun juga keluarga terdekat 
seperti paman dan keponakan. Yang sekarang terjadi adalah peran system ini seperti 
mengecil, sehingga hanya berfokus pada keluarga inti, tanpa bersangkut dengan 
keluarga lain. Syahrizal dan Sri Meiyenti memfokuskan makalah mereka pada 
bergesernya kekeluarga masyarakat minangkabau dari berperannya keluarga secara luas 
dalam membangun suatu keluarga yang utuh menjadi hanya fokus pada keluarga inti 
saja. Tidak ada lagi peran ninik mamak di dalam keluarga. Lain halnya, fokus masalah 
yang saya kaji ada pada generasi muda sebagai generasi penerus. 

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk melihat bagaimana generasi 
muda memandang tradisi adat dan apakah masih ada upaya mereka untuk melestarikan 
budaya tersebut didalam kehidupan baru mereka. Apakah faktor-faktor seperti isu 
globalisasi, moderenitas, gender, pertemuan dengan kebudayaan baru atau bahkan 
pendidikan mampu merubah atau mengikis sistem ini secara perlahan terhadap generasi 
penerusnya, atau justru mereka berupaya menciptakan sebuah identitas baru yang tidak 
mengurangi tradisi adat dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan perkem-
bangan zaman. Representasi seperti apa yang mereka tunjukkan sebagai manusia 
berbudaya atau mereka malah tidak menyadari sama sekali bahwa mereka juga manusia 
yang memiliki asal usul budaya. 

2.  Metode Penelitian 

Sebagai sumber data dari makalah ini, saya akan melakukan reset secara 
etnografis yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap beberapa pasangan 
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muda yang baru menikah dalam kurun waktu tertentu (usia pernikahan 0-5 tahun), 
khususnya pada pasangan muda yang salah satu atau keduanya merupakan keturunan 
etnis minangkabau. Pendekatan yang dilakukan akan dipandang secara subjektif, bukan 
objektif. Melalui wawancara ini saya akan menganalisa apakah mereka mengetahui 
sistem matrilineal yang ada didalam adat istiadat mereka sebagai warga etnis 
minangkabu, dan apakah mereka juga akan tetap menjaga sistem ini kelak untuk tetap 
dilestarikan oleh keturunan-keturunannya, jika iya atau tidak hal apa yang mendasari 
mereka melakukannya. Hasil akhir yang didapatkan juga diharapkan bisa bermanfaat 
agar kedepannya kita bisa mencari cara  untuk melestarikan kebudayaan lokal kita yang 
beragam ini. 

3.  Analisis 

Sistem matrilineal merupakan sistem kekerabatan tertua didunia. Sistem ini telah 
muncul jauh sebelum sistem patriakal – sistem yang banyak di anut masyarakat dunia 
saat ini – muncul. Sistem matrilineal merupakan sistem yang menganggap 'ayah sebagai 
tamu' di dalam keluarganya sendiri, yang disebut bersifat matrilokal. Oleh karena itu, 
ada tradisi ketika perayaan-perayaan tertentu (seperti Idul Fitri), keluarga inti akan 
mengunjungi rumah keluarga besar, namun pihak laki-laki tidaklah datang atau tinggal 
dirumah keluarganya sendiri. Pihak laki-laki justru akan tinggal dirumah pihak 
perempuan, yang hanya akan berkunjung sebentar kerumahnya sendiri, jika jarak 
rumahnya dengan rumah perempuan tidak begitu jauh. Seperti halnya pertanyaan 
mengenai asal-usul mengenai sejarah, adat istiadat maupun munculnya kebudayaan 
suatu daerah, asal-usul mengenai munculnya sistem inipun masih menjadi perdebatan 
diantara para antropolog, karena banyaknya cerita yang berkembang mengenai awal 
munculnya sistem ini.  

Di dalam adat minangkabau, perempuan memiliki kedudukan yang istimewa, 
sehingga perempuan mendapat julukan sebagai bundo kanduang. Dalam tradisi adat 
Minangkabau garis keturunan diurut berdasarkan suku dari ibu. Sehingga pemberian 
suku bergantung pada suku yang dimiliki oleh ibu. Didalam penerapannya, bagi 
pasangan yang memiliki suku sama tidak di izinkan untuk menikah, karena di anggap 
masih dari keturunan yang sama. Selain penetapan suku berasal dari ibu, penetapan 
harta warisan idealnya akan diterima oleh pihak perempuan, pihak laki-laki biasanya 
tidak akan mendapat harta warisan. Namun hal ini tidak berarti laki-laki tidak memiliki 
andil didalam pengurusan harta, perempuan sebenarnya hanya diposisikan sebagai 
pengikat, pemelihara dan penyimpan, sedangkan laki-laki tetap yang memberi ketetapan 
didalam keluarga Hak-hak dan pusako biasanya akan diwariskan oleh mamak kepada 
kemenakannya. Ninik mamak didalam aturan adat minangkabau juga berperan besar 
didalam suatu keluarga. Masyarakat minang memiliki pepatah yang menyebutkan anak 
dipangku kamanakan dibimbiang. Makna dari pepatah ini ialah bagi seorang ayah 
diwajibkan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya, sedangkan yang 
akan membimbing anaknya adalah pamannya atau yang disebut sebagai mamak. 
Sehingga, tanggung jawab seorang anak mengerti akan adat istiadat, lestarinya adat 
istiadat oleh generasi penerus adalah milik mamak.  

3.1.  Pemahaman Responden Terhadap Sistem Matrilineal 

Sistem matrilineal adalah sistem yang di anut oleh masyarakat Minangkabau, 
namun tidak semua orang memahami secara menyeluruh mengenai sistem ini, baik itu 
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asal usul, aturan-aturan yang berlaku maupun pengertian sistem matrilineal itu sendiri. 
Melalui wawancara terhadap beberapa orang narasumber yang telah dilakukan, hasil 
yang didapat mengenai hal ini sangat beragam. Hasil jawaban mereka yang beragam hal 
ini juga dipengaruhi oleh tempat mereka dibesarkan. Apakah itu daerah perkampungan 
yang mayoritas masyarakatnya masih memegang erat tata cara dan ketetapan-ketetapan 
adat, atau mereka yang sudah tinggal di kota yang sedikit lebih besar, dimana mereka 
sudah bercampur dengan masyarakat dari lain daerah, meskipun masih diwilayah yang 
sama Sumatra Barat, namun tiap wilayah memiliki aturan dan ketetapan yang berbeda-
beda.  

Pada pasangan narasumber yang pertama, mereka belum pernah mendengar 
istilah sistem matrilineal sebelumnya, istilah yang mereka ketahui mengenai ini adalah 
sistem kekerabatan Minangkabau, namun mengenai aturan dan tata cara aturan ini, 
mereka telah mengenalnya sangat jelas. Karena menurut mereka,  

“sistem ini berjalan didalam masyarakat, secara tidak langsung kita pasti 
menjalaninya, sadar ataupun tidak.” (narasumber 1) Didalam keluarga mereka yang 
terdahulu (orang tua) juga sudah menggunakan sistem ini, mereka pasti akan 
meneruskannya didalam keluarganya kini, meskipun kini mereka sudah tidak 
tinggal di daerah Sumatra Barat lagi – yang mayoritas penduduknya masyarakat 
Minangkabau – melainkan diperantauan (Bandung) yang barang tentu akan jarang 
bertemu oleh orang yang berasal dari etnis yang sama. 

Narasumber yang kedua adalah pasangan muda yang dibesarkan dikota besar di 
Sumatra Barat. Mereka sudah pernah mendengar istilah sistem matrilineal sebelumnya, 
yaitu ketika mereka masih bersekolah disekolah dasar. Didalam mata pelajaran Budaya 
Alam Minangkabau (BAM), mereka pernah diajarkan mengenai sistem ini, namun tidak 
terperinci. Sama seperti narasumber yang pertama, oleh orang tua mereka dahulu, 
sistem ini memang dipakai didalam keluarga mereka, namun ada beberapa aturan yang 
disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga mereka tidak harus terpaku pada 
aturan-aturan yang baku.  

Pada narasumber yang ketiga, mereka merupakan pasangan muda yang beru saja 
menikah, namun pihak suami bukanlah berasal dari etnis Minangkabau, melainkan dari 
etnis Sunda, sehingga mereka memiliki identitas budaya yang berbeda. Istri yang 
berasal dari etnis Minangkabau tentu saja menganut sistem matrilineal, sedangkan 
suami yang berasal dari etnis Sunda, menganut sistem patrilineal – sistem yang dianut 
mayoritas masyarakat didunia ini. Ketika ditanya mengenai sistem ini, pihak wanita 
(istri) tentu sudah mengetahui apa itu sistem matrilineal, namun pihak laki-laki (suami) 
memang pernah mendengar sistem ini dari istrinya, tapi ia tidak mengetahuinya secara 
terperinci. 

3.2.  Sistem yang akan Bertahan dan Sistem yang Mulai Terkikis 

3.2.1.  Sistem Keturunan Menurut Garis Ibu 

Sistem keturunan menurut garis ibu adalah ciri khas yang membedakan sistem 
matrilineal dengan sistem patriakal yang mayoritas digunakan oleh masyarakat didunia. 
Pemberian suku didasari oleh suku yang dimiliki oleh ibu, sedangkan pihak ayah 
disebut bako. Ketiga narasumber yang telah diwawancara, memberikan pernyataan yang 
sama, yaitu mereka masih menerapkan aturan tersebut dalam keluarga mereka. Suku 
yang mereka gunakan adalah suku yang diberikan dari pihak ibu. Anak mereka nantinya 
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akan diberikan suku yang dimiliki oleh istrinya. Pertanyaan muncul pada narasumber 
ketiga yang berbeda etnis dan latar belakang. Nantinya bila mereka punya keturunan 
akan ikut suku siapa anaknya tersebut. menurut mereka, anaknya akan mendapatkan 
suku dari keduanya, karena istri yang berasal dari Minangkabau, secara adat tetap harus 
mengikuti ketetapan adat, yaitu anak dirunut berdasarkan garis keturunan ibunya. 
Sedangkan suami – yang menganut sistem patriakal – juga akan memberikan suku dari 
etnisnya berdasarkan ketetapan dari adatnya yang juga merupakan identitas budaya bagi 
anaknya kelak. Namun pemakaiannya nantinya akan disesuaikan menurut kebutuhan, 
ketika anak sedang mengikuti acara adat dari pihak istri, ia akan memakai identitasnya 
sebagai masyarakat Minangkabau, begitu juga sebaliknya.  

3.2.2.  Sistem Pemilihan jodoh 

Di dalam masyarakat Minangkabau, ada aturan yang melarang menikah sesuku, 
artinya kedua pasangan yang akan menikah tidak dibenarkan berasal dari suku yang 
sama, karena dianggap masih dari keturunan yang sama. Dari ketiga narasumber yang di 
wawancarai menyatakan pendapat yang sama, yaitu mereka masih menerapkan aturan 
yang sama dari orang tua mereka terdahulu, bahwa mereka tidak di anjurkan untuk 
menikah sesuku. Narasumber pertama, didalam pernyataannya memberikan pernyataan 
tambahan, kalau ada pasangan sesuku yang tetap ingin menikah, ada aturan-aturan 
tersendiri agar dapat melaksanakannya, yaitu salah satunya harus keluar dari suku 
tersebut. Hal ini bukanlah perkara yang mudah, karena harus mendapat persetujuan dari 
kedua datuk suku asal dan suku yang akan dituju. Kalaupun ia sudah mendapat 
persetujuan dari kedua datuk, “ia tidak dapat lagi meminta bantuan dari keluarga 
sesukunya, ataupun orang-orang dikampungnya” (narasumber 1)  

Menurut ketiganya, hal ini tidak akan pernah hilang sama sekali sebagai 
identitas budaya masyarakat Minangkabau. Karena ketetapan ini tidak melanggar 
apapun, meskipun aturan suku menurut garis keturunan berbeda dari segi agama, yang 
mayoritas masyarakat Minangkabau menganut agama Islam. Jika dirunut, “…aturannya 
akan sama dengan agama, meskipun aturan garis keturunan berbeda” (narasumber 3) 

3.2.3.  Sistem ‘Ayah Sebagai Tamu’ 

Dalam masyarakat Minangkabau dikenal istilah matrilokal, yang berarti Suami 
mengunjungi istri atau disebut Ayah sebagai tamu di dalam keluarganya sendiri. Hal ini 
bukan berarti pengasingan terhadap pihak suami didalam keluarganya. Maksud dari 
suami sebagai tamu adalah, ketika sudah berumah tangga, suami sudah diserahkan 
kepada pihak istri, sehingga ketika pada acara-acara atau perayaan-perayaan tertentu 
suami diharuskan pergi kerumah pihak keluarga istri. Untuk mengetahui apakah sistem 
ini masih berlaku bagi keluarga Minangkabau yang baru menikah – yang kini tinggal 
diperantauan – ketika mereka pulang kekampung halaman mengunjungi sanak keluarga 
yang masih berada ke kampung, masing-masing narasumber sudah memberikan 
pendapatnya, melalui pengalaman pribadi mereka. 

Pada narasumber pertama, hal ini masih berlaku didalam keluarganya, bahkan 
ketika tahun pertama pernikahan mereka – sebelum mereka merantau – mereka masih 
tinggal dirumah keluarga istrinya, padahal rumah keluarga suami berada tidak jauh dari 
rumah keluarga istri. Pada perayaan besar seperti Idul fitri, saat keluarga ini pulang ke 
kampung halaman, suami pun tetap akan tinggal dirumah keluarga istri, mereka tetap 
mengunjungi keluarga suami, namun hanya sebagai tamu saja. Menurut mereka, 
ketetapan ini sudah berjalan sejak dahulu, sehingga akan sulit untuk dirubah, terutama 
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untuk diwilayah Sumatra Baratnya sendiri, dimana pemuka-pemuka adat masih ada, 
yang akan mengontrol berjalannya ketetapan-ketetapan adat.  

Pada narasumber kedua, mereka menyatakan pendapat yang sedikit berbeda. 
karena mereka adalah pasangan yang baru menikah, jadi ketetapan ‘suami sebagai 
tamu’ belum mereka terapkan. Istri merasa wajib untuk dapat mengenal keluarga dari 
pihak suami, dengan tujuan ini, ia pun masih akan mengunjungi rumah suaminya dalam 
tahun pertama pernikahan mereka. Didalam sebuah pernikahan diharuskan mengenal 
keluarga pasangan satu sama lain, karena setelah menikah baik keluarga dari pihak 
suami maupun istri akan tergabung menjadi satu keluarga baru. Hal ini, yang mendasari 
mereka belum menerapkan sistem yang seperti itu, ketika mereka baru memulai 
berumah tangga. Namun kedepannya, sebagai seorang suami, nantinya ia tetap akan 
menjalankan aturan ini untuk menghargai keluarga istrinya. Sebagai pasangan 
keturunan etnis Minangkabau, yang masih memiliki keluarga di daerah asalnya – 
Sumatra Barat – ketetapan adat tetap lah sesuatu yang harus mereka jalani, selagi hal 
tersebut tidak melenceng dari norma-norma yang ada.  

Narasumber ketiga merupakan pasangan yang berasal dari etnis yang berbeda. 
Karena mereka berasal dari etnis yang berbeda, satu sama lain harus saling menghargai 
kebudayaan yang dianut masing-masing. Adat merupakan landasan ketetapan yang 
harus ditaati sebagai manusia berbudaya, apalagi ketetapan adat dan aturan-aturannya 
masih berlaku di Negara kita Indonesia. Ketetapan adat, jika tidak dijalankan dengan 
sebagaimana mestinya, hukuman yang akan diberikan biasanya berupa hukuman sosial, 
yaitu pengasingan atau dikucilkan dari lingkungan dimana ia berasal. Berdasarkan 
pemikiran ini, narasumber ketiga ini memberikan ketetapan didalam kehidupan baru 
mereka ini. Istri harus mengikuti ketetapan-ketetapan adat yang ada didalam etnisnya, 
begitu juga sebaliknya. Meskipun suami bukan berasal dari etnis Minangkabau, ia tetap 
harus mengikuti aturan yang ada dalam etnis istrinya.  

3.2.4.  Peran Ninik Mamak di dalam Keluarga 

Di dalam pepatah Minangkabau, ada ungkapan anak dipangku kamanakan 
dibimbiang, ungkapan ini bukan hanya sekedar ungkapan dalam tatanan bahasa secara 
lisan. Makna dari kalimat ini digunakan dalam tatanan kehidupan berkeluarga sehari-
hari oleh masyarakat Minangkabau. Dalam hal ini, tugas laki-laki di dalam keluarga 
bukan hanya terhadap anaknya sendiri, namun juga kemenakannya. Dia adalah 
pemimpin bagi anak dan kemenakannya itu. (http://tanjuangsungayang.wordpress.com/ 
potensi-nagari-3/adat-dan-budaya) Terhadap anak kandungnya sendiri, laki-laki ber-
peran sebagai seorang ayah yang mengawasi perkembangan anaknya, sebagai seorang 
paman atau dalam masyarakat Minangkabau dikenal dengan istilah mamak, tugasnya 
adalah membimbing kemenakan-kemenakannya, karena “ninik mamak dan datuk lah 
yang yang bertugas memberikan pelajaran adat istiadat kepada kemenakannya.” 
(narasumber 1)  

Menurut narasumber yang pertama, ia masih menjalankan ketetapan adat 
tersebut, baik ketika ia masih menjadi seorang anak dan kemenakan, ayah dan 
pamannya masih menjalankan peranan masing-masing, ketika kini ia sudah punya anak 
dan kemenakan sendiripun, ia masih menetapkan aturan yang sama. Karena 
menurutnya, kalau adat tersebut tidak dijalankan lagi, hal inilah yang akan mengikis 
kebudayaan Minangkabau. Lain halnya dengan kedua narasumber lainnya, dalam 
keluarga mereka, peran mamak sudah digantikan oleh ayahnya sendiri. Peranan 
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keluarga secara luas sudah diganti oleh keluarga inti saja. Hal ini terjadi karena keluarga 
secara luas, sudah banyak merantau keberbagai daerah yang berbeda-beda. Akan sulit 
bagi seorang mamak untuk tetap menjalankan perannya sebagai pembimbing 
kemenakannya ketika mereka tidak lagi tinggal diwilayah yang sama. Kedekatan 
keluarga juga sudah tidak sama lagi, ketika mereka sudah tinggal di daerah masing-
masing dan memiliki kesibukan masing-masing.  

Peran ninik mamak dalam keluarga besar, hanya akan berlangsung pada acara-
acara tertentu, seperti penikahan, karena “pernikahan baru bisa dilangsungkan ketika 
kedua mempelai sudah meminta izin kepada ninik mamak. Sebelum ninik mamak 
maangguak (mengangguk), biasanya acara belum bisa dilangsungkan” (narasumber 3) 
meskipun didalam kehidupan sehari-hari peran ninik mamak ini sudah tidak begitu 
diperhatikan, namun dalam acara-acara adat, masyarakat Minangkabau masih tetap akan 
memberikan perannya masing-masing sesuai dengan ketetapan-ketetapan adat.  

3.2.5.  Sistem Pembagian Harta Warisan 

Sistem pembagian harta warisan dalam adat Minangkabau, diatur menurut 
pembagian harta warisan kepada pihak perempuan. Sehingga yang akan menerima harta 
warisan maupun harta pusako adalah perempuan. Abdi Syaifulloh, SH (2003) dalam 
thesisnya juga menjabarkan tentang pembagian harta warisan dalam mayarakat 
Minangkabau, “seorang anak termasuk keluarga ibunya dan bukan keluarga ayahnya… 
sehingga dalam hal warisan apabila yang wafat itu seorang suami, maka anak-anaknya 
tidak merupakan ahli waris dari harta pencariannya…” (Syaifulloh, i) Dari kutipan 
tersebut dapat dijelaskan bahwa, pembagian harta warisan tidak menyangkut keluarga 
inti dari pihak laki-laki, karena anak dianggap bagian dari anggota keluarga ibu.  

Mayoritas masyarakat Minangkabau menganut agama Islam, sistem pembagian 
harta warisan ini memang bertolak belakang dengan aturan yang ada dalam agama 
Islam, bahwa pembagian harta warisan dilimpahkan pada pihak perempuan, karena 
sistem matrilineal muncul jauh sebelum Islam masuk di Minangkabau. (Agustar, 2008) 
Dalam pepatah Minangkabau ada istilah adat basandi syarak, syarak basandi 
kitabullah, pepatah ini juga menjadi penuntun bagi masyarakat Minangkabau dalam 
menghadapi persoalan seperti ini. Makna dari pepatah tersebut adalah adat berlandaskan 
pada agama dan agama berlandaskan pada kitab suci (Al-Qur’an). (Marfic, 2012) 
Aturan adat bukan merupakan aturan yang baku, yang tidak dapat dirubah, selama itu 
untuk kebaikan aturan-aturan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini juga 
sependapat oleh ketiga narasumber yang telah diwawancarai. Mereka menyatakan selagi 
aturan-aturan itu tidak menyimpang dari norma-norma sosial dan agama, mereka akan 
tetap mengikuti aturan tersebut. 

Narasumber pertama menyatakan bahwa, pembagian harta didalam keluarga 
sudah tidak terpaku pada aturan adat lagi, namun bukan berarti ketentuan adat juga 
diabaikan. Aturan adat juga masih dijalankan selagi tidak bertentangan dengan ajaran 
agama. Mereka melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan aturan yang telah ada dan 
perkembangannya. Sedangkan narasumber kedua menyatakan dalam keluarga mereka, 
aturan yang berlaku tidak harus terpaku pada aturan adat maupun agama. Mereka tetap 
berlandaskan pada aturan adat dan agama, namun hanya sebagai formalitas saja, pada 
kenyataannya pembagian harta warisan akan diberikan pada keluarga yang lebih 
membutuhkan. Narasumber yang ketiga juga berpendapat demikian. Dalam keluarganya 
mereka menetapkan ajaran agama yang cukup kental, namun tetap tidak mengabaikan 
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ketetapan adat. Pembagian harta warisan, didasari oleh landasan agama, namun jika 
dalam pengaplikasiannya pihak perempuan yang lebih membutuhkan, maka penerima 
warisan tersebut akan secara sukarela menyerahkan pada keluarga yang membutuhkan.  

4.  Kesimpulan 

Setelah melakukan wawancara terhadap beberapa pasangan muda yang baru 
menikah dalam kurun waktu 0-5 tahun pernikahan yang keduanya maupun hanya salah 
satu yang berasal dari etnis Minangkabau, dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai 
pandangan mereka terhadap adat istiadat sebagai identitas budaya mereka.  

Ketiga narasumber menyatakan bahwa, adat atau tata cara dalam sistem 
matrilineal yang di anut masyarakat Minangkabau ini, tidak akan atau bahkan sulit 
untuk hilang sepenuhnya. Karena hingga saat ini, masih banyak upaya-upaya yang 
dilakukan oleh masyarakatnya untuk mempertahankan identitas mereka tersebut. Yang 
juga disebutkan dalam pepatah Minang, adat nan tak lekang dek paneh, tak lapuak dek 
hujan. Apapun yang akan terjadi, adat tidak akan pernah lekang oleh segala macam 
problematika. Termasuk perubahan zaman yang kini dikenal dengan istilah era 
globalisasi, yang dinyatakan oleh masayarakat Minang dalam petatah petitihnya yang 
berbunyi, tapian bisa baraliah, duduak buliah baranjak, asa dilapiak nan sahalai, tagak 
buliah bapaliang, asa ditanah nan sabingkah. (Chalid, 2004) perubahan pasti akan 
terjadi, perkembangan zaman tidak akan mungkin untuk dihindari, oleh karena itu kita 
sebagai makhluk berbudaya hendaknya tetap melestarikan adat istiadat yang ada agar 
tidak terkikis oleh perkembangan zaman. Masyarakat Minangkabau juga memiliki suatu 
keyakinan yang tertuang didalam pepatah adat mereka, dima bumi dipijak, disitu langik 
dijunjuang, secara arti dan makna sama dengan pepatah Indonesia dimana bumi dipijak 
disitu langit dijunjung. Bahwa, dimanapun kita berada, kita harus menyesuaikan diri 
dengan kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Begitu juga masyarakat Minangkabau, 
yang terkenal dengan tradisi merantaunya. Meskipun demikian, namun ada pepatah lain 
yang diyakini masyarakat Minangkabau agar mereka tetap menjaga identitas mereka 
sebagai masyarakat Minangkabau, meskipun mereka telah merantau ke luar dari 
daerahnya sendiri. Namun tetap, akan ada aturan-aturan yang harus disesuaikan dengan 
perkembangan zaman, maupun aturan yang berlaku secara umum maupun global.  

Seperti pembagian harta warisan, yang bertolak belakang dari agama, sudah 
mulai disesuaikan oleh masyarakat Minang. Mereka tidak harus mengikuti ketetapan 
adat, terkadang juga ketetapan-ketetapan tersebut hanya aturan saja yang pada 
kenyataannya setelah mereka menerima warisan tersebut, mereka akan menyerahkan 
kembali pada pihak keluarga yang lebih membutuhkan. Pengurutan garis keturunan 
berdasarkan garis keturunan ibu – menurut para narasumber – hal ini masih akan terus 
berlangsung karena, hal ini merupakan identitas mereka sebagai masyarakat Minang-
kabau. Peran ayah sebagai ‘tamu’ dalam keluarga masih akan berlaku, karena ketetapan 
ini sudah berlangsung sejak dahulu dan masih diterapkan oleh masyarakatnya hingga 
kini. Aturan ayah sebagai tamu bagi keluarganya bukanlah aturan yang dapat dirubah 
dengan mudah oleh perkembangan zaman. Membutuhkan banyak alasan ketika 
ketetapan ini harus dirubah.  

Peran mamak dalam membimbing kemenakan sangat diperlukan bagi masya-
rakat Minangkabau. Namun dalam perkembangannya, hal ini sudah mulai dilupakan. 
Syahrizal dan sri Meiyenti (2012) menyatakan, “Peran mamak telah menjadi formalitas 
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tidak betul-betul menjadi penentu lagi dalam pengambilan keputusan terhadap masalah-
masalah yang terjadi dalam keluarga saudara perempuannya atau kemenakannya” (i) hal 
ini disetujui oleh para narasumber yang telah diwawancarai sebelumnya. Mereka pun 
menyatakan pendapat demikian, alasannya adalah mereka sudah tinggal terpisah dari 
mamak nya. Hal ini akan sulit dilakukan ketika, kemenakan dan mamak sudah tidak 
tinggal di kota yang sama. Agar tradisi ini tidak hilang, maka dalam acara-acara adat, 
ketetapan ini masih akan diberlakukan.  

Sebagai kesimpulan, adat istiadat dalam masyarakat atau yang lebih dikenal 
sebagai sistem Matrilineal, tidak akan pernah benar-benar hilang sebagai identitas 
budaya mereka. Namun yang akan mereka lakukan hanyalah penyesuaian-penyesuian 
dengan segala elemen yang memungkinkan terjadinya peleburan, seperti bertolak 
belakang dengan landasan agama maupun perkembangan era globalisasi yang mulai 
memaksa adat dan budaya daerah melakukan penyesuaian terhadapnya. Sebagai 
generasi penerus budaya, beberapa dari generasi muda kini tidak akan tinggal diam, 
ketika adat istiadat mereka mulai terkikis. Mereka akan melakukan upaya-upaya untuk 
melestarikannya. Sekalipun mereka harus melakukan penyesuaian-penyesuaian pada 
beberapa elemen. 
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Lampiran 
 

Narasumber 1: 
 
Usia pernikahan: 4 tahun 
Istri : Minangkabau 
Suami : Minangkabau 

Dibesarkan di :  
Istri : Kenagarian Sungai Pua, Sumatra Barat 
Suami : Kenagarian Sungai Pua, Sumatra Barat  
 

T : Pernah dengar sistem matrilineal sebelumnya? 

J : Mendengar istilah sistem matrilineal belum pernah, yang diketahui hanya sistem 
kekerabatan minangkabau. Namun, tata cara dan aturan yang berlaku di dalam sistem ini 
sudah tentu mengetahuinya, karena sistem ini berjalan didalam masyarakat, secara tidak 
langsungpun kita pasti menjalaninya, sadar ataupun tidak. 

T : Apakah sistem ini masih dijalankan oleh keluarga-keluarga minang? 

J : Sekitar 70% keluarga minang masih menjalankan sistem ini 

T : Apakah orang-orang yang merantau masih menggunakan sistem ini? 

J : Sebagaian besar masih, karena mereka masih memikirkan asal usulnya dan rata-rata ninik 
mamaknya masih berada di Sumatra Barat. Diperantauan mungkin mereka tidak begitu 
menjalankan sistem yang tidak mungkin dijalankan di antara orang-orang yang berbeda 
kebudayaan, namun ketika mereka pulang kekampungnya, mereka akan kembali 
menjalankan adat tersebut. Karena ada istilah dima bumi dipijak disitu langik dijunjuang 
dalam kepercayaan masyarakat minang. Namun biasanya berlaku bagi orang yang lahir 
atau sempat tinggal di Sumatra Barat, yang sempat belajar adat istiadat minang. Bagi 
mereka yang tidak pernah mengenal budaya minang, dalam keluarganya juga tidak pernah 
diajarkan, hal inilah yang dapat memungkinkan terkikisnya sistem ini.  

T : Apakah ada hukuman bagi yang melanggar aturan ini? 

J : Biasanya hukumannya berupa dikucilkan dalam lingkungan dan keluarganya. Seperti 
didalam pernikahan, jika mereka berasal dari suku yang sama, salah satunya harus keluar 
dari suku tersebut. Sangsinya adalah, ketika ia memutuskan untuk keluar dari suku 
asalnya, ia tidak dapat lagi meminta bantuan dari keluarga sesukunya, ataupun orang-
orang dikampungnya. 

T : Apakah adat minang ini masih akan bertahan? 

T : Kalau aturan adat basandi syarak,syarak basandi kitabullah, mungkin masih akan 
bertahan, namun aturan-aturan yang banyak bertentangan dengan agama atau agak sulit 
digunakan didalam lingkungannya, mungkin akan disesuaikan dengan aturan yang ada. 

T : Bagaimana peran ninik mamak didalam keluarga? 

J : Sebenarnya ninik mamak dan datuk lah yang yang bertugas memberikan pelajaran adat 
istiadat kepada kemenakannya. Merekalah yang bertugas untuk melestarikan adat istiadat 
kepada generasi-generasi penerusnya. Namun datuk yang ada sekarang, tidak lah seperti 
datuk seperti dahulu, karena banyak datuk yang sudah tidak begitu mengenal adat 
istiadatnya, bahkan banyak juga yang sudah merantau, jadi posisi datuk ini, lama 
kelamaan hanya menjadi formalitas saja.  
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T : Apakah akan ada kemungkinan sistem ini hilang perlahan? 

J : Rasanya tidak akan hilang sama sekali, seperti halnya sistem pemerintahan, kini telah 
dikembalikan lagi seperti dahulu dengan menggunakan istilah seperti jorong dan nagari 
sebagai ganti kecamatan dan desa. Oleh pemuka-pemuka adat di Sumatra Barat pun 
sedang digalakkan kembali penggunaan dan pengenalan adat istiadat. Seperti daerah yang 
sudah tidak memiliki datuk, mulai dicari lagi runutan datuk ini siapa, meskipun ia berada 
dirantau, namun aka nada yang mewakilinya untuk dikampungnya. Kini pun sudah dibuat 
buletin yang akan disebar keseluruh masyarakat minang yang merantau, sekedar untuk 
mengetahui berita perkembangan kampungnya dan juga memberikan pengetahuan 
kembali kepada generasi yang belum pernah mengenal istilah ini, diharapkan upaya-upaya 
ini mampu membangkitkan kembali adat istiadat minangkabau yang sudah mulai 
dilupakan. Seperti istilah minang mambangkik batang tarandam istilah inilah yang 
mendasari rakyat minang untuk membangkitkan kembali adat istiadat yang sudah mulai 
hilang. Mungkin hanya beberapa sistem saja yang akan mulai terkikis, aturan-aturan yang 
tidak lagi bisa digunakan pada zaman sekarang ini. Bahkan aturan sudah mulai diketatkan 
kembali di daerah-daerah di Sumatra Barat, seperti dalam upacara pernikahan, 
dikembalikan ke aturan awal, tidak boleh lagi pakai pelaminan, atau budaya-budaya yang 
sudah terpengaruh budaya modern atau dari kebudayaan lain, jadi sudah dikembalikan ke 
upacara adat yang asli seperti aturan awal dahulu.  

 
 
Narasumber 2: 
 
Usia pernikahan: 8 bulan 
Istri : Minangkabau 
Suami : Minangkabau 

Dibesarkan di: 
Istri : Kota Padang, Sumatra Barat 
Suami : Kota Painan, Sumatra Barat 
 

T : Apakah anda pernah mendengar istilah sistem matrilineal sebelumnya sebagai masyarakat 
minang? 

J : Iya, kami pernah mendengarnya, karena di sekolah dasar dulu pernah dipelajari. Tapi, 
kami hanya diberikan pengenalan mengenai sistem ini, tidak dijelaskan secara terperinci.  

T : Menurut anda sistem matrilineal sistem yang seperti apa? 

J : Sistem matrilineal adalah sistem kekerabatan di minangkabau, yang merunut garis 
keturunan berdasarkan garis keturunan dari ibu. Pembagian harta warisan lebih 
diutamakan untuk perempuan, daripada laki-laki. 

T : Ketika dibesarkan oleh orang tua dulu, apakah orang tua juga menerapkan sistem ini 
didalam keluarga? 

J : Masih, seperti garis keturunan masih berdasarkan garis keturunan dari ibu. Untuk 
pembagian harta warisan, keluarga saya (istri) dulu masih menerapkan wanita yang 
mendapat bagian lebih besar dari laki-laki, namun pembagian ini tidak selalu seperti itu, 
terkadang juga tergantung apakah ada keluarga yang lebih membutuhkan. Dalam hal 
penerapan sistem matrilokal (suami mengunjungi istri) beberapa keluarga masih 
menerapkan hal tersebut, namun karena kami masih pasangan yang baru menikah, 
sehingga saya (istri) pun masih mengunjungi keluarga suami. Ninik mamak, saat ini tidak 
lagi berperan besar didalam keluarga saya, masing-masing keluarga inti hanya akan 
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mengurus keluarga mereka saja, namun pada acara-acara tertentu seperti upacara adat atau 
pernikahan, peran ninik mamak sangat penting sekali. Didalam keluarga saya (suami) juga 
seperti itu, kalau menyangkut hal garis keturunan, pembagian harta warisan, peran mamak 
didalam keluarga dan matrilokal yang menjadi ketentuan sebagai suami di minangkabau.  

T : Kenapa tidak digunakan lagi?faktor apa penyebabnya? 

J : Karena sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman, apalagi kami sekarang tinggal 
diperantauan akan sedikit sulit menjalaninya diantara orang-orang yang tidak menjalani 
hal yang sama. Peran ninik mamak tidak terlalu digunakan lagi, karena mereka pun sudah 
merantau ke berbagai daerah yang berbeda-beda, akan sulit jika sistem ini tetap 
diterapkan. 

T : Aturan-aturan yang mana yang kiranya akan mulai terkikis? 

J : Kalau garis keturunan menurut keturunan ibu, rasanya sampai kapanpun akan tetap 
dijalankan, kunjungan suami kerumah istri pun masih akan terjadi. masalah mengenai 
pembagian harta warisan itu tergantung keluarganya masing-masing, apakah mereka lebih 
mengutamakan pemahaman agama atau tetap mengikuti adat istidat yang mungkin telah 
berlangsung di keluarganya terdahulu sejak lama, atau bahkan akan lebih disesuaikan 
dengan kondisi keluarga yang lebih membutuhkan. 

T : Apakah sistem ini masih akan digunakan atau diturunkan kepada anak kelak? 

J : Beberapa mungkin maish akan digunakan, selagi itu tidak terlalu menyulitkan. Untuk 
sistem yang kiranya tidak mungkin akan digunakan seperti peran ninik mamak – karena 
mereka berada ditempat yang berbeda – akan disesuaikan saja. Mungkin pada acara-acara 
tertentu akan digunakan. Seperti pada pernikahan, ninik mamak sangat berperan dalam 
keberlangsungan acara.  

T : Apakah ada faktor yang memungkinkan untuk sistem ini dapat terus bertahan? 

J : Untuk hilang sama sekali, sepertinya tidak mungkin, karena masih banyak pemuka-
pemuka adat yang akan berupaya melestarikannya. Hanya saja akan ada penyesuaian-
penyesuaian dengan perkembangan zaman yang ada. Namun bagi masyarakat yang masih 
ditinggal di Sumatra Barat hal ini masih mungkin untuk bertahan karena, kelengkapan dan 
perangkat-perangkat adat masih banyak tersedia disana, namun bagi masyarakat yang 
telah merantau cukup sulit untuk melakukan hal ini.  

 
 
Narasumber 3: 
 
Usia pernikahan: 1 bulan 
Istri  : Minangkabau 
Suami : Sunda 

Dibesarkan di :  
Istri : Kota Payakumbuh , Sumatra Barat 
Suami : Kota Bandung, Jawa Barat 
 

T : Apakah anda sudah pernah mendengar mengenai sistem matrilineal sebelumnya? 

J : Pernah, namun tidak terlalu mendalami secara menyeluruh, ketika di sekolah dasar pun 
hanya diterangkan secara singkat. 

T : Bagaimana sistem matrilineal ini berdasarkan sudut pandang anda pribadi? 
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J : Saya pribadi, telah terkontaminasi oleh berbagai hal (termasuk salah satunya agama) 
sehingga dalam pemakaian sistem ini, telah disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan 
yang lain. Namun tidak seluruhnya, misalnya pada pembagian harta warisan yang harus 
disesuaikan dengan aturan-aturan agama. Lain hal, ketika kita membahas mengenai sistem 
keturunan di runut berdasarkan garis keturunan ibu, positifnya wanita cukup dimuliakan 
dalam kasus ini, bahwasanya seseorang itu tidak akan sukses jikalau tidak mendapat restu 
dari bundo kanduangnya sendiri. Dalam agama pun, Tuhan sangat memuliakan wanita. 
Dalam penetapan pasangan untuk menikah, secara adat melarang bagi mereka yang 
sesuku, biarpun berbeda secara agama yang merunut garis keturunan dari ayah, tapi 
ketetapan perjodohan jika dirunut akan sama dengan agama, meskipun aturan garis 
keturunan berbeda. 

T : Bagaimana pengaplikasian sistem ini di dalam keluarga terdahulu (orang tua dalam hal 
ini)? 

J : Sebenarnya sistem ini adalah sistem yang berjalan didalam masyarakat, sehingga dalam 
menjalankannya tidak terlalu kentara, namun aturan-aturan seperti garis keturunan 
berdasarkan garis keturunan ibu, itu tetap berlaku, berhubung didalam keluarga saya 
belum ada yang meninggal, jadi belum terlihat bagaimana nantinya pembagian harta 
warisan akan dilakukan, apakah menurut ketetapan adat atau syari’at agama. Namun 
didalam keluarga yang lebih terdahulu, pembagian warisan ini masih mengikuti ketetapan 
adat, sedangkan didalam pengaplikasiannya, warisan akan diberikan kepada keluarga yang 
lebih membutuhkan.  Dalam hal peran mamak didalam keluarga, hal ini tidak terlalu 
berlaku didalam keluarga saya, segala peran dalam mengasuh anak dikembalikan kepada 
keluarga inti, biasanya hal ini hanya akan berlaku ketika diadakan upacara-upacara adat 
seperti penikahan. Karena biasanya yang paling ketat menjalankan hukum adat ini adalah 
keluarga dari keturunan bangsawan, sedangkan keluarga saya bukan dari keturunan 
bangsawan. 

T : apakah ninik mamak masih berperan kuat didalam keluarga? 

J : sudah tidak begitu kentara lagi, karena ninik mamak banyak yang tinggal di lain wilayah. 
Hanya pada acara-acara tertentu saja mereka akan memberikan peranannya. Seperti pada 
pernikahan, pernikahan baru bisa dilangsungkan ketika kedua mempelai sudah meminta 
izin kepada ninik mamak. Sebelum ninik mamak maangguak (mengangguk), biasanya 
acara belum bisa dilangsungkan. 

T : Bagaimana dengan keluarga yang sekarang (bersama suami) apakah masih akan terus 
menjalankan adat ini ataukah akan disesuaikan berhubung suami bukan berasal dari 
minang? 

J : Nantinya akan disesuaikan, karena suamipun juga punya adat tersendiri dari daerahnya, 
namun tetap ketika punya anak kelak, saya berharap dia tahu adat-istiadat minang, karena 
ibunya berasal dari minang dan dalam minangkabau sendiri garis keturunan tetap dari ibu. 

T : Identitas budaya apa yang masih akan dipertahankan ketika diturunkan kepada anak 
nantinya? 

J : Identitas berbahasa nantinya masih akan dipertahankan kepada anak kelak, karena bahasa 
adalah salah satu identitas budaya seseorang 

 
 
 
 
 
 




