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Tidak dapat dipungkiri bahwa ulama Minangkabau berhasil 

mengharmoniskan adat dengan syarak. Tindakan yang dilakukan ulama untuk 

melakukan perbaikan-perbaikan dalam segala sector berhasil menggiring 

masyarakat menuju ke arah Islam yang sempurna dalam proses yang panjang. 

Sjech Hasbullah sebagai bagian dari ulama di Minangkabau turut 

memberikan sumbangsih terhadap perbaikan masyarakat dalam segala sector 

seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama lain seperti Sjech Ibrahim Musa di 

Parabek, Sjech Djamil Djambek di Bukittinggi, Sjech Sulaimana al-Rasuli di 

Canduang, Sjech Muhammad Djamil Jaho di Padang Panjang, Sjech Abbas 

Qadhi di Ladang Laweh, Sjech Muhammad Arifin di Batu Hampa-Payakumbuh, 

buya Hamka di Maninjau, dan lain-lain. Pemberdayaan masyarakat dalam 

waktu yang sama juga dilakukan oleh Sjech Lungguak Batu atau yang biasa 

dipanggil dengan angku Siah Gaek. Setelah Angku Siah Gaek dan Sjech Mudo 

wafat, pemberdayaan masyarakat kemudian diambil alih oleh generasi 

sesudahnya yaitu Malin el-Yusufi. Pada masa Malin el-Yusufilah perbaikan 

masyarakan dan sector keagamaan mencapi kesempurnaan di Pakan Sinayan. 

Dalam penulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih yagn sebesar-

besarnya kepada Bapak Amir By Syam Ak. Bandaro (alm) yang telah 

memberikan Motivasi untuk melakukan penulisan sejarah Pakan Sinayan, 

bahkan telah bersedian meminjamkan koleksi sejarah nagari Pakan Sinayan 

untuk lebih menyempurnakan tulisan ini. Seterusnya, penulis juga 

mengucapkan terima kasih kepada seluruh kolega yang telah mendorong 

terbitnya buku ini yang tidak dapat penulis ungkapkan satu persatu dalam 

tulisan yang terbatas ini.  

Sejarah dapat terjadi di mana pun dan dalam bentuk apa pun. Tetapi 

kemudian makna sejarah dapat menjadi milik siapa saja tergantung siapa 

yang akan mengambil I’tibar dari sebuah sejarah. Oleh karena itu, Sjech 
Hasbullah yang dianggap sebagai keberhasilan sejarah bukan milik 

perorangan, pasukuan atau nagari, tetapi pemikiran dan tindakan Sjech 
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Hasbullah telah menjadi sejarah yang berarti milik masyarakat Minangkabau 

secara luas. 

Terakhir, penulis menyadari banyak kekurangan yang terdapat dalam 

tulisan ini. Oleh karena itu, penulis menerima kritikan dan saran demi 

sempurnanya tulisan ini. Mudah-mudahan tulisan yang singkat ini bermanfaat 

untuk mengisi mata rantai sejarah nasional yang terdapat di setiap daerah di 

Minangkabau yang dapat dianggap gudang ulama di Sumatera Barat. 

 

 

  Penulis, 

 

 

  Helfi 
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URGENSI PENAFSIRAN ISLAM  

DALAM KONTEK LOKAL  

 
A. URAIAN PERSOALAN 

Sejarah merupakan bagian dari kehidupan manusia yang telah 

berlangsung sejak manusia itu ada karena sejarah lahir dan tumbuh dari 

manusia. Penelusuran sejarah dianggap penting karena pertama, sejarah 

merupakan ilmu dang dapat ditransmisikan secara ilmiah atau dapat diartikan 

bahwa ilmu untuk ilmu. Sejarah dalam artian peninggalan masa lalu dalam 

segala bentuknya dapat dikatakan mati. Mempelajari dan mengajarkan 

sejarah merupakan salah satu bentuk untuk menghidupkannya kembali. 

Kedua, sejarah merupakan “copyan” peristiwa yang terjadi pada masa lalu 
yang dapat dijadikan cermin untuk saat sekarang. Oleh karena itu. sejarah 

dapat dijadikan I’tibar bagi generasi yang akan datang. Sejarah dalam bentuk 
ini memberikan gambaran, baik dalam bentuk positif atau negatif pada waktu 

lalu sebagai pedoman bagi generasi sesudahnya. Ketiga, dengan mengetahui 

sejarah, berarti ada beberapa bentuk peristiwa yang dapat di komperatifkan 

dengan kondisi baru yang timbul, malah dengan mengetahui sejarah, kondisi 

yang akan terjadi berdasarkan kesamaan fenomena dapat “direkayasa" sesuai 
dengan yang diinginkan. Keempat, membaca sejarah dapat dijadikan rekreasi 

ilmiah yang tidak ada habisnya karena sejarah merupakan rangkaian peristiwa 
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yang dipaparkan penulis dengan gaya dan tekniknya sendiri yang berbeda 

dengan penulisan karya lainnya.  

Sejarah nasional tidak dapat dipisahkan dari sejarah lokal masing-masing 

daerah, termasuk sejarah Minangkabau yang diwarnai oleh ulamanya yang 

tersebar di seluruh nusantara, bahkan lintas teritorial Indonesia. 

Minangkabau tidak dapat dipungkiri telah melahirkan tokoh yang 

menciptakan sejarah, sebutlah umpamanya. Buya Hamka (Maninjau), Sjech 

Sulaiman al-Rasuli (Canduang), Sjech Ihrahim Musa (Parabek), Sjech 

Muhammad Djamil Jaho (Padang Panjang), Sjech Djamil Djambeki 

(Bukittinggi), Sjech Abbas Qadhi (Ladang Lawas), Sjech Abdul Wahid (Tabek 

Gadang-Payakumbuh), Sjech Muhammad Arifin (Batu Hampar-Payakumbuh), 

Sjech Muhammad Salim (Bayur-Maninjau) Sjech Khatib Ali (Padang). Sjech 

Muhammad Sayyid (Bonjol), Sjech Makhudum (Solok), dan lain-lain.  

Ulama secara sederhana adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan 

Islam yang diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan tradisional dan yang 

tidak kalah pentingnya adalah adanya pengakuan dari masyarakat luas 

sebagai ulama, sebagai hasil interaksi langsung dengan masyarakat melalui 

berbagai lembaga keagamaan, social, dan pendidikan.
1
 

Perubahan yang dilakukan oleh masing-masing ulama Sumatera Barat di 

atas pada awal dan pertengahan abad ke-19-an, ketika rakyat berada dalam 

kondisi memprihatinkan. Selain itu, Indonesia di bawah tekanan penjajahan, 

(baik pada masa penjajahan Belanda atau penjajahan Jepang). Tiap-tiap 

daerah juga berada dalam kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, 

perseteruan antar daerah, dan miskinnya kesadaran politik. Di antara 

perseteruan yang terjadi seperti timbulnya golongan muda yang reformis dan 

intelektual dengan golongan tua yang ortodok yang tetap mempertahankan 

tradisi-tradisi lama. Timbulnya konflik agama dengan golongan adat. Dalam 

waktu selanjutnya, ketidakdinamisan daerah juga disulut dengan tumbuhnya 

rasa ketidakpuasan daerah dengan pemerintahan pusat yang menimbulkan 

pemberontakan di Sumatera Barat yang juga tidak mendukung terwujudnya 

perbaikan-perbaikan atau pembaharuan-pembaharuan yang berpihak kepada 

kepentingan masyarakat secara nyata.  

                                                           
1
 Mona Abaza, Pendidikan Islam dan Pergeseran Orientasi; Studi Kasus Alumni al-

Azhar, (Jakarta: LP3ES, 1999), Xxi.  
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Dalam kondisi sosial yang seperti itu, masing-masing ulama Sumatera 

Barat tetap melakukan pembenahan-pembenahan dalam segala bentuk, 

seperti melakukan pencerdasan masyarakat dengan mendirikan sekolah-

sekolah, menumbuh kembangkan kesadaran politik dengan mendirikan 

organisasi-organisasi, menanamkan rasa nasionalisme, mengembangkan rasa 

keberagamaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, seperti berdirinya 

PERTI, sekolah Thawalib, dan lain sebagainya. Keberhasilan para ulama dalam 

melakukan terobosan-terobosan nyata untuk masyarakat tentu bukan dalam 

kondisi dan situasi yang mendukung untuk dilaksanakannya pembaharuan-

pembaharuan tersebut, tetapi dalam kondisi bangsa yang tersobek oleh 

penjajah dan mengepideminya kebodohan.  

Eksistensi dan konsistensi mereka untuk melakukan pembaharuan di 

masing-masing daerah, bahkan dalam skala yang lebih besar dalam tingkat 

nasional diakui masyarakat, malah turut menyemarakkan lahirnya tokoh-

tokoh pembaharu lain. Usaha untuk menciptakan pembaharuan sebagai kritik 

terhadap realitas masyarakat yang jauh dari nilai-nilai Işlam. Di bidang 

keagamaan, mereka seolah melakukan kompetisi pembaharuan keagamaan 

yang tidak mempunyai finis. Akhir menyampaikan Islam bagi mereka adalah 

berpisahnya nyawa dari raga.  

Kaum pembaharu selalu diasosiasikan dengan penolakan mereka 

terhadap "TBC” (takhayul, bid'ah dan churafat), membuka selebar-lebarnya 

pintu ijtihad, menolak tawassul dan kultus terhadap figur-figur tertentu, dan 

berorientasi ke depan. Kelompok tradisional selalu diidentikkan dengan 

sistem berfikir tradisional, berorientasi pada masa lalu. Karakteristik yang 

seperti ini terimplementasi dalam bentuk hubungan paternalistik, aristokrasi, 

kaku dan statis. Konsekwensi dari sikap tradisional ini melahirkan kultus 

individu dan membentuk watak-watak “pengekor” yang mandul dari ide-ide 

pembaharuan. Tetapi tidak dapat dipungkiri, keberadaan kaum tradisional 

memberikan sumbangsih yang besar bagi kaum pembaharu, setidaknya 

memberikan bentuk, batas, karakter, dan sistem untuk dapat disebut sebagai 

kaum “pembaharu”. Parameter ini menjadi penentu dan memberikan label 

tersendiri terhadap setiap tokoh yang ada di Sumatera Barat, termasuk di 

seluruh dunia Islam. Pembaharuan yang mereka lakukan pun tidak 

mempunyai batas-batas tertentu, baik dalam bentuk pendidikan, theologi, 
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fiqh, tasauf, atau asimilasi dari beberapa bentuk lain yang menyatu dalam 

gerakan yang dilakukan sang tokoh.  

Bergulirnya iklim reformasi, turut menciptakan peluang baru untuk 

menemukan sejarah yang belum terungkap. Hal ini kemudian ditindaklanjuti 

oleh pemerintah Indonesia dengan keluarnya Undang-undang Otonomi 

Daerah No. 22 tahun 1999. Di Sumatera Barat, Undang-undang ini, turut 

memicu lahirnya Perda No. 9 tahun 2000 yang mencanangkan baliak ka surau 

dan baliak ka nagari. Pemerintah Daerah Sumatera Barat ingin merefleksikan 

keberhasilan sistim pendidikan surau tahap pertama pada masa dahulu untuk 

kembali diulang pada tahap kedua di iklim reformasi. Keinginan semua pihak 

adalah untuk membuat Buya Hamka, Tuanku Imam Bonjol, Sjech M. Djamil 

Djambek dan lain-lain yang sekaliber mereka dalam bentuk “replikan” untuk 
mengatasi bangsa yang berada dalam keadaan serba sakit. Sekalipun dalam 

bentuk yang sudah “dipermak” disesuaikan dengan tuntutan zaman modern.  
Surau dalam nagari inheren dengan ulama, baliak ka surau tidak dapat 

dipisahkan dengan tokoh yang menghidupkan surau. Oleh karena itu, untuk 

melihat surau masa lalu harus melihat ulama sebagai aktor utama dalam 

masyarakat secara paralel. Usaha untuk kembali ke surau dan ke nagari telah 

dijadikan sebagai motto lokal di samping usaha-usaha lainnya di Sumatera 

Barat. Penelusuran dan penelitian tentang surau dan komunitas yang terlibat 

di dalamnya juga disemarakkan oleh insan akademis yang turut memberikan 

andil tersendiri untuk mempercepat proses kembali ka surau dalam visi dan 

misinya.  

Adanya keinginan Pemerintah daerah untuk melirik sistem surau, 

mengingat tidak satu pun metode yang ampuh untuk mewujudkan mental 

bangsa sebagaimana yang diharapkan. Dalam kondisi yang seperti itu, surau 

mengilhami mereka untuk menggalinya kembali sebagai potensi nagari yang 

selama ini terabaikan, salah satu potensi itu adalah potensi sejarah yang 

dapat dijadikan tapak tilas dalam memperbaiki budaya bangsa yang jauh dari 

harapan yang dicita-citakan.  

Di antara ulama atau pembaharu Sumatera Barat yang telah di sebutkan 

di atas, ada ulama lain yang belum terangkat ke permukaan. Potensi 

sejarahnya turut memberikan andil terhadap perubahan dalam masyarakat 

pada masa penjajahan Belanda dan Jepang seperti ulama dan pembaharu 

lainnya di Minangkabau. Gerakan dan pemikiran yang dilakukannya juga turut 
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memberikan konstribusi dalam pembangunan daerah seperti dalam bidang 

keagamaan, pendidikan, pemberdayaan perekonomian kerakyatan yang 

berbasis terhadap pertanian, dan lain sebagainya.  

Salah seorang pelaku sejarah di Sumatera Barat yang belum terangkat 

kepermukaan dan belum tercatat dalam sejarah adalah Sjech Hasbullah. 

Putra kelahiran Banuhampu ini hidup antara tahun 1880 s/d 1946. Sebagai 

seorang ulama, pendidik, pejuang, pemimpin masyarakat, ia juga turut 

melakukan aktifitas keagamaan di Banuhampu seperti Inyiak Sjech Ibrahim 

Musa Parabek, Inyiak Sjech Sulaiman al-Rasuli Canduang, Sjech Muhammad 

Djamil Djambek Bukittinggi, dan lain sebagainya.  

Sebagai ulama yang pernah belajar di Mekah selama 5 tahun, 

Pembaharuan yang dilakukannya tidak dapat diabaikan begitu saja. Tidak 

disebutnya Sjech Hasbullah dalam sejarah di Minangkabau sebagai salah 

seorang tokoh di Sumatera Barat, mungkin berbagai faktor, di antaranya 

adalah, pertama, putusnya generasi yang akan menghidupkan sekolah yang 

telah dirintisnya pada masa lalu dengan berbentuk pendidikan berbasis surau. 

Kedua, Waktu meninggalnya yang relatif jauh Jari masa sekarang, yaitu 

setahun setelah Indonesia merdeka (1946). Ketiga, tenggelamnya nama 

beliau dalam sejarah, karena para sejarawan terlalu berkutat terhadap tokoh-

tokoh besar di Sumatera Barat sekaliber Haji Rasul, inyiak Canduang, inyiak 

Parabek dan lain-lain. Keempat, kurangnya perhatian berbagai pihak untuk 

menggali dan menelusuri sejarah perjuangan social keagamaan 

dan pendidikan, termasuk dalam lingkup lokal di Pakan Sinayan Banuhampu 

sendiri. Dan faktor-faktor lain yang tidak mendukung dilakukannya penulisan 

sejarah tentang Sjech Hasbullah atau yang biasa dipanggil dengan sebutan 

Sjech Mudo yang berasal dari Pakan Sinayan Banuhampu.  

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dideskripsikan di atas, 

diperlukan suatu upaya sungguh-sungguh semua pihak untuk 

menginventarisir, meneliti, mengevaluasi, dan menulis tentang penafsiran 

Islam dalam konteks local yang dikhawatirkan hilang di tengah pesatnya 

perkembangan teknologi dan informasi. 
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B. ARTI PENTING PENULISAN 

Penulisan ini menarik dikaji untuk mengungkap sejarah ketokohan dari 

daerah Pakan Sinayan-Banuhampu dan untuk melihat seberapa jauh gerakan 

pembaharuan atau penafsiran keagamaan yang dilakukan Sjech Hasbullah di 

daerah kelahirannya dalam rangka mentransformasikan agama kepada 

masyarakat. Di samping itu, pemikiran yang dilakukan Sjech Hasbullah 

menarik juga untuk diteliti berkaitan dengan upaya Pemerintah Daerah untuk 

menggali potensi sejarah dalam rangka kembali ke surau dan kembali ke 

nagari untuk mencari format baru dalam upaya melengkapi kebutuhan nagari 

dalam bentuk tauladan.  

Bertolak dari banyaknya peristiwa lokal di Sumatera Barat yang menarik 

diteliti, maka kajian ini memiliki arti penting dalam rangka memperkaya 

khazanah historiografi Indonesia. Karya sejarah mengenai pemikiran dan 

pembaharuan sangat berguna terutama bagi mereka yang berminat meneliti 

perkembangan Islam sebagai kekuatan besar yang berperan dalam mengisi 

mata rantai sejarah nasional. Di samping itu, sejarah pemikiran dan gerakan 

Sjech Hasbullah merupakan salah satu bagian dari gerakan-gerakan di 

nusantara. Kekhasan ini antara lain terletak pada beragam aspek 

pembaharuan yang dilakukan, metode penyebaran pemahaman 

keberagamaan yang kompromistis dengan memadukan aspek fiqh dengan 

tasauf dan bentuk lain dari Kegiatan-kegiatan yang dilakukannya sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat pada waktu itu dan dilakukan dengan cara 

yang adaptif dan menyentuh.  

Tindakan yang dilakukan Sjech Hasbullah memberikan arti tersendiri 

terhadap penafsiran Islam dalam bentuk pendidikan, metode pendidikan, 

ekonomi, perjuangan melawan penjajah, dan pemberantasan ritual 

keberagamaan yang keluar dari aturan Islam. Dengan demikian, hasil 

penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan sumbangan yang cukup 

berarti bagi khalayak umum menyangkut ketokohan Sjech Hasbullah Pakan 

Sinayan Banuhampu dan Sumatera Barat dalam skope yang lebih luas. 
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C. SEJARAH PERJUANGAN SJECH HASBULLAH DALAM PERSFEKTIF 

LITERATUR 

Berdasarkan literatur yang ada, penulis tidak menemukan adanya uraian 

tentang sejarah perjuangan Sjech Hasbullah di Sumatera Barat yang biasa 

disebut sebagai Sjech Mudo. Tetapi sebagai tokoh keagamaan, perjuangan 

dan kiprahnya tentu tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan Islam 

di Sumatera Barat.  

Kepulangan tiga ulama dari Mekah dapat dianggap sebagai pelopor 

pembaharuan Islam di Sumatera Barat. Mereka adalah Haji Miskin dari Pandai 

Sikek; Luhak Agam, Haji Sumanik dari Luhak Tanah Datar, dan Haji Piobang 

dari Luhak Lima Puluh Kota. Mereka turut menyemarakkan diskursus dan 

perkembangan agama Islam yang berasal dari paham Wahabi, sekalipun 

rangkaian historis yang disebut sebagai gerakan Paderi menurut Christin 

Dobbin, Bukanlah gerakan pembaharuan Islam pertama di Minangkabau. 

Setidak tidaknya telah ada upaya ke arah itu, seperti yang dilakukan Tuanku 

Nan Tuo. Menurut Dobbin, upaya-upaya Tuanku Nan Tuo ini disebut sebagai 

gerakan kebangkitan Islam yang pertama.   

Golongan Paderi pada awal gerakannya terpusat di Luhak Agam, 

kemudian menjalar ke berbagai Tuhak lainya, seperti Luhak Lima Puluh Kota. 

Luhak Tanah Datar  dan Alahan Panjang di Pasaman. Menurut Azyumardi Azra, 

hampir dapat dipastikan bahwa kebanyakan utama dalam jaringan 

mempunyai komitmen pada pembaharuan Islam. Tidak ada keseragaman di 

antara mereka dalam hal metode dan pendekatan untuk mencapai tujuan. 

Kebanyakan mereka memakai pendekatan damai dan evolusioner, tetapi 

sebagian kecil dari mereka melakukan pendekatan dengan kekerasan dan 

yang paling terkenal di antara mereka adalah Muhammad ibn Abdul al-

Wahab di Semenanjung Arabia dan Utsman ibn Fuad di Afrika Barat. Mereka 

lebih menyenangi pendekatan dengan cara-cara radikal. Pendekatan ini juga 

dilakukan oleh sebagian ulama atau gerakan pembaharuan di nusantara, 

seperti gerakan Paderi di Minangkabau, Sumatera Barat.  Tujuan utama dari 

gerakan Paderi ini adalah membersihkan unsur-unsur khurafat dan bid'ah 

yang terdapat dalam kehidupan beragama masyarakat di Minangkabau. 

Misalnya, menyabung ayam, berjudi, minum arak, perang antar suku dan 

perbuatan lain yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pola pembaharuan 
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yang dilakukannya adalah reformasi total atas semua kebejatan dalam segala 

lini kehidupan.  

Kemunculan gerakan Paderi di Sumatera Barat pada awal abad ke-19 

dipandang Schrieke sebagai suatu reaksi Islam yang begitu ketat terhadap 

unsur-unsur yang bukan berasal dari Islam dalam kehidupan masyarakat. 

Selanjutnya bahwa munculnya gerakan Paderi di Sumatera Barat karena tidak 

adanya tempat yang memuaskan bagi agama-agama dalam kehidupan sosial 

seperti kaum adat, sehingga menimbulkan revolusi dari kaum intelektual 

agama.  

Selanjutnya kondisi masyarakat yang telah rusak, seperti meminum-

minuman arak, candu, tembakau, berjudi, dan menyabung ayam, semuanya 

itu menurut pandangan orang Islam militan berpegang kepada hukum dan 

peraturan agama tidak dapat dibiarkan. Karena itu merupakan suatu 

kemungkaran yang harus segera ditangani dengan kekuatan.  

Terjadinya ketegangan antara golongan agama dengan golongan adat di 

Sumatera Barat yang ditandai dengan lahirnya kelompok Paderi juga tidak 

menyebutkan adanya pengaruh perjuangan Sjech Hasbullah. Pada kurun 

waktu selanjutnya, meskipun Konflik otoritas dan kondisi sosial keagamaan 

yang digerakkan golongan Paderi dimungkinkan memberi andil tersendiri 

terhadap kiprah Sjech Hasbullah dalam rangka membersihkan masyarakat 

dari asimilasi ritual agama Hindu dengan agama Islam. Sjech Hasbullah dalam 

melakukan kegiatan keagamaan tidak dengan cara revolusioner sebagaimana 

yang dilakukan oleh golongan Paderi, tetapi aktifitas keagamaannya dilakukan 

dengan cara evolusi. Pendekatan emosional kepada masyarakat kemudian 

menjadi ciri khas yang melekat pada setiap, transformasi agama yang 

dilakukan Sjech Mudo.  

Masing-masing ulama dalam melakukan pembaharuan tidak dapat 

dilepaskan dari pusat aktifitas keagamaan. Di Minangkabau, aktifitas 

keagamaan dipusatkan di surau, sehingga banyak surau-surau di Sumatera 

Barat yang berfungsi sebagai tempat yang efektif untuk melahirkan ulama. 

Menurut Sidi Ghazalba, suatu norma menjadi dikenal, diakui, dihargai, dan 

ditaati dalam kehidupan sehari-hari oleh warga masyarakat, apabila suatu 

norma disosialisasikan melalui suatu institusi, maka ajaran tersebut “sebatin” 
(internalized, mendarah daging) dengan mentalitas budaya masyarakat.   
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Pada awal pendiriannya, surau di Minangkabau sebagai pelengkap rumah 

gudang yang dapat dikatakan sebagai bangunan kepunyaan kaum atau suku. 

Fungsinya sebagai tempat sosialisasi bagi kaum laki-laki, seperti tempat 

mengaji, asrama bagi siswa-siswa, tempat merayakan hari-hari besar, tempat 

suluk, rapat, tempat berkumpul, dan lain-lain.  Kemudian setelah Islam 

datang, surau mengalami pembaharuan. Surau di konstruksikan sebagai 

tempat pendidikan dan mensosialisasikan diri. Surau dengan funsinya yang 

baru sebagai tempat pendidikan dipelopori pertama kalinya oleh Sjech 

Burhanuddin. Ini dilakukannya, setelah ia kembali menuntut ilmu agama dari 

Aceh dengan Sjech Abdurrauf Singkel pada tahun 1680.   

Keberhasilan Sjech Burhanuddin membangun surau turut melahirkan 

ulama terkemuka sebagai pembaharu di Minangkabau seperti Tuanku Nan 

Tuo. Pemanfaatan surau sebagai sosialisasi keagamaan dan tempat 

perdidikan, juga tidak di tidak disinggung-singgung oleh sejarawan local, 

bahkan nasional dalam memfungsionalisasikan surau oleh Sjech Mudo untuk 

memperkuat sendi-sendi keagamaan seperti ulama lain di Banuhampu. 

Berikut pemetaan gerakan dan tafsir keislaman dalam bentuk local yang 

dilakukan oleh Sjech Hasbullah: 
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Siech Hasbullah seperti Sjech-sjech lainnya, mereka mempunyai 

tanggungjawab moral untuk melakukan dan mengembangkan pemahaman 

keagamaan kepada masyarakat Banyak pemikiran dan tindakan yang 

dilakukan Sjech Mudo untuk masyarakat. khususnya yang berada di, Pakan 

Sinayan Banuhampu di masanya, namun pemikiran dan tindakan yang 

dilakuknnya sebagai seorang pejuang, pendidik, ulama, dan sebagainya belum 

terdeskripsikan secara jelas dan rinci dalam satu tulisan tertentu.  

Inti studi tokoh ini adalah untuk melihat hasil pemikiran dan tindakan 

yang dilakukan oleh Sjech Hasbullah di Pakan Sinayan Banuhampu. Gerakan 

keagamaan dapat dilakukan seseorang berdasarkan pemikiran dan faktor apa 

yang melatarbelakanginya. Hasil pemikiran ini akan terimplementasi dalam 

bentuk tindakan nyata di tengah-tengah masyarakat.  

Dalam melakukan penafsiran dan tindakan keagamaan, Sjech Hasbullah 

tidak dapat dipisahkan dari sosio-kultural Minangkabau di mana ia melakukan 

pemberdayaan agama dalam masyarakat. Tindakan dan pemikiran yang 

dilakukanannya mempunyai banyak bentuk, seperti pendidikan ekonomi, 

membentuk perilaku masyarakat sesuai dengan tuntutan tasauf, dan lain 
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sebagainya, tetapi bagaimana hasil nyata atau pengaruh dari pemikiran dan 

tindakan yang dilakukan Sjech Hasbullah sebagai output dari tindakan yang 

dilakukannya belum tergambar secara sistematis. Di samping itu, pemikiran 

dan kegiatan yang dilakukannya juga tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. Pengaruh itu dapat muncul baik secara eksternal, 

seperti adanya pengaruh Wahabi atau internal seperti gerakan Paderi di 

Sumatera Barat, sekalipun pendekatan keagamaan yang dilakukan Hasbullah 

kepada masyarakat mempunyai bentuk dan metode yang berbeda dengan 

gerakan Paderi. Sjech Hasbullah yang biasa disebut dengan panggilan “Sjech 
Mudo" dalam melakukan gerakan keagamaan cenderung kompromistis dan 

adaptif, sehingga ia dapat dikelompokkan sebagai ulama yang beraliran 

moderat.  

Kelahiran Sjech Hasbullah dengan kepulangan tiga orang pembaharu ke 

Sumatera Barat, kemudian munculnya gerakan Paderi yang menggunakan 

kekuatan untuk menolak segala kemunafikan agama yang dianut oleh 

masyarakat Minangkabau, mempunyai tenggang waktu yang jauh. Sjech 

Mudo hidup tahun 1881-1946; sedangkan gerakan kaum Pateri terjadi pada 

tahun 1821-1837. Ada jarak. waktu yang cukup panjang munculnya gerakan 

Wahabi yang dibawa H. Miskin, H. Sumanik, dan H. Piobang ke Sumatera 

Barat dengan pemikiran dan tindakan yang dilakukan Sjech Hasbullah. Oleh 

karena itu, belum dapat ditarik suatu kesimpulan secara pasti, bahwa dengan 

melihat satu daerah di Sumatera Barat, kemudian dengan serta merta, pola, 

tekhnik, dan cantolan gerakan langsung dikaitkan dengan gerakan Wahabi 

dari Semenanjung Arab yang diimpor melalui tiga ulama pembaharu tersebut. 

Peninjauan terhadap tindakan yang dilakukan Sjech Hasbullah dapat 

dilakukan dengan melihat struktur sosial Minangkabau, faktor ekonomi, 

tuntutan moral, tekanan penjajah, dan lain sebagainya sehingga 

menimbulkan pertanyaan apa yang melatarbelakangi pembaharuan yang 

dilakukan Sjech Hasbullah dalam berbagai bidang di Sumatera Barat 

sebenarnya.  

Sebagai ulama yang mempunyai kesamaan misi, visi, dan tanggungjawab 

dengan ulama-ulama lain yang ada di Sumatera Barat, daerah Pakan Sinayan 

sebagai tempat kelahiran Sjech Hasbullah berdekatan dengan daerah 

kelahiran Sjech Ibrahim Musa di Parabek, Sjech Sulaiman al-Rasuli di Candung, 

dan Sjech Daud Rasyidi di Balingka. Diperlukan informasi-informasi yang 
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akurat untuk membuktikan bahwa masing-masing ulama di atas, mempunyai 

komunikasi yang intent antar sesama mereka untuk membentuk jaringan 

ulama dalam rangka memberdayakan masyarakat. Merevitasilasi potensi 

masyarakat di bidang pendidikan, agama, menghapus tradisi yang 

berasimilasi dengan ritual keagamaan yang bukan dari Islam atau apakah 

memang ada kesepakatan di antara mereka untuk melakukan pembaharuan 

ketika mereka sama-sama belajar di Mekah untuk memperbaiki kondisi sosial 

keagamaan di Sumatera Barat setelah pulang dari Timur Tengah. Diperlukan 

data yang cukup untuk menarik suatu kesimpulan tentang hubungan antar 

sesama ulama yang bertetangga tersebut.  

Dasar-dasar pemikiran di atas, dipandang cukup untuk dijadikan acuan 

dalam studi ini, sehingga kajiannya dapat mendeskripsikan pemikiran dan 

tindakan Sjech Hasbullah Pakan Sinayan Banuhampu. Memang banyak faktor 

yang mempengaruhi pemikiran dan kegiatan Sjech Hasbullah, namun segala 

permasalahannya perlu didekati secara historis. Dengan pendekatan sejarah, 

diharapkan dapat dihasilkan sebuah penjelasan (historicul explanation) yang 

mampu mengungkapkan gejala-gejala yang relevan dengan waktu dan 

tempat berlangsungnya pemikiran dan aktifitas Siech Hasbullah. Kemudian 

secara historis juga, dapat diungkap kausalitas, segi-segi procedural dan hasil 

gerak yang dominan. Dalam hal ini, faktor-faktor urgen yang perlu dilacak 

adalah kondisi struktur sosial dan budaya yang mendorong munculnya 

pemikiran dan kegiatan sosialisasi keagamaan secara kongkrit, bentuk 

tindakan nyata, dan hasil dan tindakan yang dilakukannya.  

Penelaahan serta penjelasan terhadap kompleksitas gejala sejarah, pada 

gilirannva menghendaki penggunaan konsep-konsep dalam pendekatan ilmu 

sosiał. Dalam konteks studi ini, tentu saja pengembangan keagamaan yang 
perlu diperhatikan. Di samping itu, kajian terhadap aktualisasi dalam bentuk 

gerakan yang digambarkan dalam bentuk behavioural yaitu berkenaan 

dengan perilaku aktor yang memimpin dan yang dipimpin.  

Perkembangan pemikiran dan aktivitas keagamaan Sjech Hasbullah dalam 

kurun waktu itu sudah dapat dipastikan berpapasan dengan bermacam-

macam setting sosial yang mempengaruhi sistem masyarakat yang ada pada 

masa itu. Tidak terkecuali dalam konteks perubahan sosial dengan melihat 

konflik-konflik sosial yang terjadi, bentuk-bentuk seremonial keagamaan 
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tradisional, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan bentuk hubungan 

dengan masyarakat.  

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, sejarah Sjech Hasbullah 

belum ada yang menulisnya, dalam artian bahwa penelitian yang dilakukan 

pada saat sekarang ini dapat dikatakan sebagai penelitian awal terhadap 

pemikiran dan kegiatan keagamaan yang dilakukan Sjech Hasbullah, sekalipun 

dalam lingkup lokal Sumatera Barat.  

Sejarah merupakan salah satu potensi bangsa yang sangat besar. Sejarah 

akan kehilangan arti apabila potensi itu tidak digali secara optimal. Sejarah 

juga dapat menjadi cermin bagi generasi sesudahnya untuk menentukan 

identitas bangsa. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan semua pihak untuk 

selesainya penulisan sejarah ini.  
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TOPOGRAFI DAN SEJARAH PAKAN SINAYAN 

 
A. LETAK GEOGRAFI PAKAN SINAYAN  

Pemaparan sejarah Pakan Sinayan sebagai pengantar untuk mengenal 

nagari Pakan Sinayan. Di samping itu, mengetahui nama nagari Pakan Sinayan 

untuk membantu dan memudahkan dalam memahami bagaimana kondisi 

sosial masyarakat Pakan Sinayan pada masa Sjech Mudo.  

Nagari Pakan Sinayan tempat kelahiran Sjech Mudo terletak 7 Km dari 

kota Bukittinggi arah ke Barat. Kanagarian ini biasanya selalu ramai dilewati 

masyarakat luar atau dalam negeri karena nagari ini merupakan salah satu 

jalur lintas wisata untuk sampai ke Danau Maninjau atau jalur alternative 

untuk ke ibu kota provinsi; Padang melalui jalur Malalak. Daerah ini 

merupakan area administratif Kabupaten Agam dari kota Bukittinggi.  

Pakan Sinayan merupakan salah satu daerah yang terdapat di dalam 

Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat. Nagari 

Pakan Sinayan terdiri dari Sepuluh jorong/dusun. yaitu jorong Surau Baru, 

Tobo Ladang, jorong, jorong Ladang Lungguak Batu, jorong Cupak, jorong 

Kandang Jilatang, jorong Kalampaian, jorong Dalam Koto, jorong Tiagan, 

jorong Kubu Anau dan jorong Tabek Sarikan.  

Topografi Pakan Sinayan memiliki daerah yang beragam, pada jalur lintas 

jalan raya Maninjau Bukittinggi merupakan daerah yang agak datar, 

sedangkan pada bagian yang lain merupakan daerah yang memiliki ketinggian 

yang bervariasi karena merupakan bagian dari lereng gunung Merapi. Lahan 
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pertanian berupa persawahan dan perkebunan terbentang dari Sungai Dareh 

sampai Jorong Tobo Ladang yang berada di bawah jalan raya Bukittinggi 

Maninjau. Luas nagari ini lebih kurang 5,21 Km persegi dengan ketinggian 

900-1200 MDPL dan jumlah penduduk 5507 jiwa.  

Dilihat dari batas-batas daerah, Sebelah Timur berbatasan dengan daerah 

Parabek dan Sungai Tanang Sebelah Barat berbatasan dengan Koto Tuo kec.  

IV Koto, sebelah Utara berbatasan dengan Guguak Tinggi Tabek Sarojo 

kecamatan IV Koto, dan sebelah Selatan berbatasan dengan hutan lindung 

Gunung Singgalang.  

Sketsa Wilaya Pakan Sinayan. 

 
Gogle map Wilayah pakan sinayan 

 

Nama Nagari Pakan Sinayan berasal dari dua suku kata; Pakan dan 

Sinayan. Pakan disebut juga dalam bahasa Indonesia dengan sebutan pasar. 

Sedangkan Sinayan adalah hari Senin. Jadi Pakan Sinayan adalah pasar yang 

aktifitasnya dilakukan pada hari Senin. Nama ini kemudian diabadikan dengan 

nama nagari yaitu Nagari Pakan Sinayan.  

Apabila dilihat asal teritorial dari masyarakat Pakan Sinayan. Nagari Pakan 

Sinayan sendiri adalah daerah dan orang-orang yang terdapat di dusun Cupak. 

Kemudian karena perkembangan masyarakat terus bertambah, terjadi 

pelebaran teritorial Pakan Sinayan dan masyarakatnya sampai ke daerah di 

sekitarnya. Ekspansi makna dan ekspansi teritorial Pakan Sinayan terus 

berlanjut sampai menjadi 10 jorong hingga saat sekarang.  

Nama Pakan Sinayan sebagai nama sebuah nagari dapat juga dipahami 

sebagai suatu aktifitas masyarakat dalam lingkup lokal sebagai sebuah pasar. 

Pada awalnya, aktifitas pasar Pakan Sinayan bertempat di Cubadak Bungkuak 
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(di belakang Mesjid Jamiak Pakan Sinayan). Aktivitas pasar tradisional itu juga 

menjual berbagai macam kebutuhan yang diperlukan masyarakat 

sebagaimana layaknya pasar-pasar lainnya seperti saka, beras, sayur-mayur, 

rempah-rempah, kulit manis, kopi dan lain sebagainya. Selain dikunjungi oleh 

masyarakat se tempat, pasar yang terdapat di Cubadak Bungkuak itu juga 

didatangi oleh masyarakat dari luar Pakan Sinayan: malah pada waktu itu, 

orang-orang Cina sering datang ke Pasar Cubadak Bungkuak untuk membeli 

kulit manis dan kopi. Kulit manis dan kopi pada waktu itu termasuk komoditas 

pertanian yang dibutuhkan bangsa Eropa.  

Pada tahun 1890, kopi yang berasal dari Minangkabau yang diekspor 

melalui Padang mencapai 50.135 pikul. Jumlah terbanyak yang berhasil 

dikumpulkan untuk diekspor pada tahun 1871 yang berjumlah 162.000 pikul. 

Sedangkan jumlah kopi yang paling sedikit dikumpulkan pada tahun 1828 

dengan jumlah 29.371 pikul. Upaya untuk terus meningkatkan produksi kopi 

menurut Michielis sebagai residen Sumatera Barat adalah dengan mendorong 

para penghulu untuk menanam kopi bagi kemenakannya dengan menanam 

100 pohon kopi  untuk setiap unit keluarga pada masing-masing suku, 

setidaknya selama 5 tahun pertama.
2
  

Upaya memasyarakat kopi untuk menyokong ekonomi penjajah dengan 

memberikan modal kepada petani kopi. Langkah yang diambil Belanda adalah 

dengan menjadikan penghulu sebagai kaki tangan mereka dengan 

memberikan imbalan setengah gulden untuk pengawasan panen kopi dan 

memberikan uang muka separuh dari harga kopi ketika panen pertama. Jika 

30 keluarga menanam 3.000 batang kopi dengan estimasi panen 15 pikul 

dengan harga f 180, maka penghulu diberi f 90 untuk menyiapkan tanahnya. 

Ditambah 20 sen untuk setiap pikul kopi yang disetor ke distriknya.
3
 System 

tengkulak yang Memberikan modal di awal untuk para petani sudah 

dilakukan sejak masa Belanda, termasuk upaya untuk monopoli dan menekan 

harga ketika petani panen. 

                                                           
2
 Elizabeth E. Graves, Asal Usul Elite Minangkabau Modern; Respons Terhadap 

Kolonial Belanda Abad XIX-XX, (Jakarta: Yayasan Obor, 2007), 118 dan 128. 
3
 Christine Dobbin, Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang sedang Berubah; 

Sumatera Tengah 1784-1847, (Jakarta: INIS, 1992), 269.   
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Para Pemimpin MTKAAM (Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau) di 

Padang Panjang tahun 1941 

 

Kopi bukan tumbuhan darek asal Minangkabau. Kopi diperkenalkan pada 

akhir abad ke-17 melalui VOC yang dibawa ke daerah Jawa, kemudian terus 

dikembangkan Belanda ke seluruh daerah jajahannya hingga menjadi 

tumbuhan dan perdagangan unggulan sampai pertengahan abad ke-18. Kopi 

dan teh menjadi perdagangan paling penting sesudah tekstil yang dijual 

kompeni di Amsterdam.
4
  

Lembah Anai merupakan jalan yang digunakan untuk mengangkut kopi 

yang dibuat oleh pekerja rodi. Para pekerja didatangkan dari daerah Agam 

dan Tanah Datar melalui peraturan pemerintah Belanda bahwa semua 

penduduk yang berada di bawah kekuasaannya wajib melakukan kerja paksa 

dalam bentuk rodi, kecuali wanita, pemuka agama dan orang tua jompo. 

Semua pekerja diatur oleh kepala nagari dan angku lareh melalui penghulu 

masing-masing suku.
5
 Berbagai kesulitan dialami oleh para pekerja dengan 

struktur tebing yang terjal berbatu, longsor, hujan dan suhu udara yang 

dingin untuk kepentingan perdagangan Belanda. 

Setelah beberapa lama kemudian, pasar yang terletak di Cubadak 

Bungkuak dipindahkan ke Pakan Sinayan (tempat kantor wali nagari sekarang). 

Sebelum menjadi pasar, tempat ini merupakan kebun kopi yang cukup subur 

dan produktif yang dimiliki oleh masyarakat di sekitarnya. Sebagaimana 

layaknya pasar biasa, Pakan Sinayan juga mempunyai los-los tempat 

                                                           
4
 Tsuyoshi Kato, Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2005), 94.  
5
 Ibid., 114.  

https://soeloehmelajoe.files.wordpress.com/2013/07/minang-saisuak-kongres-mtkaam-1941.jpg
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penjualan Saka, beras dan kebutuhan lainnya. Di sebelah pasar tersebut 

terdapat sekolah yang dinamai sekolah yatim.
6
  

Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Pakan Sinayan dimulai pada tahun 

1952 setelah mendapatkan kucuran dana dari Wedana Agam Tuo Bapak Dt. 

Bagindo sebanyak Rp 400.000. Pembangunan sekolah ini kemudian dipilih di 

tanah lapang; Batu Balah. Tambahan dana kemudian diperoleh dari swadaya 

masyarakat dan hasil pengumpulan dana pasar malam. Dana yang diperoleh 

kemudian dimanfaatkan untuk membangun 3 lokal untuk kebutuhan belajar 

siswa.
7
  

Pindahnya Pasar Pakan Sinayan yang semula di Cubadak Bungkuak ke 

tempat yang baru ini terjadi pada masa Angku Kali Ibrahim yang meninggal 

karena tertembak di belakang rumah Rabiah Kayo, sekitar tahun 1948-1949 

setelah Agresi Belanda II di Indonesia. Aktifitas Pakan Sinayan sebagai pasar 

mulai memudar setelah tahun 1952 dengan berbagai faktor yang 

melatarbelakanginya. Seperti lahirnya pasar-pasar baru yang terdapat di 

sekitar Pakan Sinayan, seperti pasar Padang Lua, meningkatnya pertumbuhan 

pasar di Pakan Salasa, dan lain sebagainya. Perkembangan pasar yang cukup 

pesat di sekitar Pakan Sinayan kemudian secara tidak langsung 

menenggelamkan aktivitas pasar yang terdapat di Pakan Sinayan, akhirnya 

hilang sama sekali, hingga yang tinggal hanyalah sejarahnya saja.  

 

B. KEBERAGAMAAN DAN SOSIO-KULTURAL MASYARAKAT PAKAN 

SINAYAN  

Waktu Sjech Hasbullah hidup, masyarakat Pakan Sinayan biasa 

mengkeramatkan tempat-tempat tertentu seperti masyarakat lain yang ada 

di sekitarnya yang dianggap sebagai perbuatan musyrik, seperti 

mengkultuskan pohon beringin, lubuak, atau tempat-tempat tertentu yang 

dianggap sakti. Eksistensi tempat-tempat tersebut diakui sebagian 

masyarakat mempunyai tuah atau mana yang dapat membawa konsekwensi 

nyata terhadap realitas hidup terhadap para pemujanya.  

                                                           
6
 Suardi (Angku Suan), hasil wawancara, Rabu, 17 September 2003. 

7
 Amir Bey Syam Ak. Bandaro, Sejarah Ringkas Nagari Pakan Sinayan Kec. 

Banuhampu dan Kaitannya dengan Tanah Ulayat Nagari Tanah Lapang, Makalah 

disusun untuk menghadapi perkara perdata tanah lapang, 20 Agustus 1997, 7.   
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Ada beberapa tempat yang biasa dikunjungi masyarakat pada waktu itu, 

di antaranya yaitu; beringin di Ladang Lungguak Batu (sekarang menjadi SD 

Inpres), lubuak di Surau Lenggek, Pincuran Batu, Lubuak Pinjaneh, Lubuak 

Sibuluah, dan tempat-tempat lainnya.  

Tempat-tempat yang diyakini mempunyai kesaktian menurut anggapan 

masyarakat diberi penghormatan atau sajian-sajian tertentu layaknya 

makhluk hidup yang mempunyai materi. Menurut mereka, makhluk rohani 

seperti jin dan syetan tidak jauh berbeda dengan makhluk materi seperti 

manusia. Mereka butuh makan dan minum layaknya makhluk materi. 

Meletakkan sajian pada tempat-tempat yang bertuah menurut masyarakat 

dapat dianggap sebagai upaya preventif terhadap kemungkinan adanya 

gangguan dari penghuni yang dianggap mempunyai keramat tersebut. 

Pemberian makanan atau saji-sajian juga dilakukan masyarakat karena 

rasa syukur atas tercapainya harapan yang dicita-citakan dalam hal-hal 

tertentu. Baik karena panen yang cukup melimpah atau selesai melakukan 

suatu hajatan tertentu.  

Peletakan makanan atau sajian-sajian tertentu dilakukan masyarakat 

dengan menu nasi dan lauk-pauknya
8
, seperti makanan orang biasa. Makanan 

ini diletakkan di atas daun yang diperuntukkan khusus untuk itu, kemudian 

diletakkan di bawah atau di sebelah tempat yang dianggap mempunyai tuah, 

seperti beringin umpamanya diberi telur dengan nasi putih. Kemudian 

diletakkan di akar beringin tersebut. Cara seperti ini juga dilakukan terhadap 

tempat-tempat lain yang layak diberi sajian-sajian khusus. Tetapi kemudian, 

makanan yang diperuntukkan terhadap sesuatu yang dianggap sakti tersebut 

dimakan oleh binatang ternak atau diambil oleh anak-anak yang sengaja 

mengambil sesajen untuk dimakannya ketika bermain.  

 

                                                           
8
 Pemberian sesajen mununjukkan ketundukan terhadap sesuatu yang dianggap 

agung dan tinggi. Peletakkan sesajen biasanya diiringi dengan membaca mantra 

untuk mencapi tujuan yang diinginkan. Pemberian sesajen sebagai bentuk usaha 

untuk mendekati Tuhan, berbeda halnya dengan sengkreamen, bahwa Tuhan yang 

mendekati manusia. Jika sembahyang merupakan salah satu betuk mendekati Tuhan, 

maka sakramen tidak dikenal dalam Islam. Lihat Sidi Gazalba, Mesjid Pusat Ibadat dan 

Kebudayaan Islam, (Jakarta: al-Husna Zikra, 2001), 13.   
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Pengharapan dengan melakukan tindakan-tindakan lain, juga dilakukan 

masyarakat seperti akan menanam padi di sawah. Padi yang akan ditanam di 

sawah yang biasa disebut baniah (benih), sebelum dipindahkan ke sawah 

dilakukan pembakaran kemenyan di sudut sawah yang diikuti dengan bacaan-

bacaan tertentu. Setelah itu, diiringi dengan menanam sitawa-sidingin. 

Pembakaran kemenyan menurut keyakinan masyarakat dapat menghilangkan 

gangguan-gangguan jin dan syetan yang ada di sawah. Sedangkan penanaman 

sitawa-sidingin diyakini masyarakat dapat menyuburkan padi yang ditanam 

dan dapat menjauhkan padi dari gangguan-gangguan hama yang dapat 

merugikan petani.  

Seremonial-seremonial lain yang terjadi dalam masyarakat juga berlaku, 

seperti dalam pembuatan sumur. Sebelum sumur digali, terlebih dahulu 

diberi darah yang dipercikkan di tempat yang diperkirakan akan digunakan 

sebagai tempat untuk menimba air. Darah yang percikkan di sumur yang akan 

digali, biasanya darah ayam yang sudah disembelih terlebih dahulu di tempat 

sumur yang dimaksud. Tindakan yang dilakukan masyarakat yang seperti ini 

menurut keyakinan mereka dapat menghindarkan pengguna sumur dari 

kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan nantinya, seperti terjatuh 

ke dalam sumur, terhindar dari ganggu jin atau syetan, atau agar sumur 

diharapkan terus mempunyai air secara berkelanjutan, sekalipun dalam 

kondisi kemarau.  

Dalam hal kematian, masyarakat mengenal beberapa tahap-tahap yang 

dianggap sebagai prosessing "suksesnya” suatu kematian. Masyarakat 
mengenal istilah manigo ari, manujuah ari, dan saratuih ari. Hari pertama 

sampai hari ke tiga, masyarakat biasanya datang melayat sambil membawa 

makanan alakadarnya untuk keluarga mayat. Makanan ini dihidangkan untuk 

keluarga si mayat pada malam pertama sampai malam ketiga ketika diadakan 

tadarusan di malam harinya. Tadarusan dilakukan dengan membaca ayat suci 

al-Qur'an bersama-sama di rumah ahli waris yang dipimpin oleh pangatuo 

kampung. Pada hari kesepuluh, diadakan acara tagak batu atau mamaga 

pusaro dengan cara mengundang orang-orang yang mempunyai hubungan 

kekerabatan dengan si mati atau keluarga dari si mayat. Orang yang datang 

memenuhi undangan biasanya disediakan makan siang dan sedikit cuci mulut 

berupa snek. Selanjutnya pada hari keseratus, diadakan acara hajatan yang 

dikenal dengan istilah mando’a. Meriahnya acara ini, nyaris seperti acara 
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kenduri besar dengan melibatkan semua pihak keluarga dan dengan 

pembiayaan yang relatif besar. Malah bagi keluarga yang cukup terpandang, 

acara seratus hari diiringi dengan melakukan penyembelihan kambing dengan 

mengundang masyarakat banyak. Setiap masyarakat yang datang memenuhi 

undangan ketika akan pulang, biasanya diberi lapek, yaitu makanan pencuci 

mulut yang terbuat dari tepung beras, kemudian diberi gula di dalamnya. 

Acara mendo'a ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi 

dalam kondisi masyarakat yang berada dalam masa penjajahan dan serba 

kekurangan. Acara mendo'a seratus hari ini masih terus berjalan pada 

daerah-daerah tertentu sampai sekarang, sekalipun kebiasaan yang seperti ini 

sudah tidak ditemukan lagi pada masyarakat Pakan Sinayan.  

Ketika kematian, keluarga mayat mengenal adanya istilah maratok, yaitu 

suatu ungkapan kesedihan yang dilakukan keluarga si mayat dengan cara 

menangis secara berlebihan atau wahshah.
9
 Perbuatan ini terkadang diiringi 

dengan sair-sair kesedihan yang dibawakan keluarga si mayat yang terkesan 

seperti membawakan pantun kedukaan atas meninggalnya salah seorang dari 

keluarga si mayat. Melakukan kenduri dan maratok ketika kematian tentu 

bukan bagian dari anjuran Islam untuk melakukannya, malah perbuatan itu 

termasuk perbuatan haram yang dilarang Islam.
10

  

Ketika mayat selesai dimandikan, setiap anak yang mempunyai hubungan 

darah dengan si mayat melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap 

sebagai bagian yang harus dilakukan oleh keluarga si mayat, seperti; 

mengusapkan kain basahan mayat ke tubuh anak-anak atau cucu dari si 

mayat Di saat mayat diusung ke pandan perkuburan, anak atau cucu dari si 

mayat, dianjurkan untuk berjalan menyilang beberapa kali di bawah usungan 

keranda si mayat. Masyarakat meyakini, dengan melakukan perbuatan yang 

seperti ini, anak atau cucu dari si mayat dapat melupakan orang tua si anak 

yang telah meninggal tersebut.  

                                                           
9
 Wahshah adalah merasa sendiri karena ditinggal oleh orang-orang yang dicintai 

yang terlihat dari rasa sedih, sunyi, jauh ketika seseorang wafat. Lihat Abu Lues 

Ma’luf al-Yusu’I, al-Munjid fi al-Lughah wa al-‘Adab wa al-‘Ulum, (Beirut:  al-Matbakh 

al-Kasyulikiyah, t. th), 891. 
10

 Hamka, Ayahku; Riwayat Hidup DR. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum 

Agama di Sumatera, (Jakarta: Ummida, 1982), 82.  
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Dalam lingkup sosial, perbuatan maksiat yang dilarang agama juga sering 

dilakukan masyarakat seperti berjudi atau menyabung ayam. Tempat-tempat 

yang biasa digunakan parewa untuk menyabung ayam, seperti di Tanah 

Lapang. Batu Balah, malah menyabung ayam ini juga dilakukan di luar 

lingkungan Pakan Sinayan seperti di Kubang Putiaḥ, Pakan Akaik, atau 

tempat-tempat lain yang terkenal dan ramai dikunjungi parewa. Selanjutnya, 

penyambungan ayam secara terorganisir dan besar-besaran juga pernah 

dilakukan golongan penghulu adat di Luhak Agam yang di tempatkan di Bukik 

Batabuah, dekat Sungai Puar; di lereng Gunug Merapi. Tindakan ini dilakukan 

penghulu adat sebagai reaksi dari metode dakwah yang radikal yang 

dilakukan oleh Haji Miskin.
11

  

Sosio-kultural Pakan Sinayan pada masa Sjech Mudo banyak dipengaruhi 

oleh tradisi-tradisi keagamaan yang berasal dari agama Hindu. Realita ini 

turut menjadi faktor lambatnya agama Islam bersatu dalam kehidupan 

masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan persoalan akidah, sehingga 

pembinaan akidah menjadi persoalan sentra yang harus diselesaikan sebelum 

persoalan lainnya.  

Sebagaimana masyarakat Minangkabau lainnya di Sumatera Barat, Pakan 

Sinayan juga menganut azas eksogami (kawin di luar suku), tetapi perkawinan 

biasanya dilangsungkan antara masyarakat Pakan Sinayan sesama masyarakat 

Pakan Sinayan seperti laki-laki dari Surau Baru umpamanya, menikah dengan 

wanita dari Lapau Pajak atau laki-laki dari dusun Ladang Balubuak, menikah 

dengan wanita dari dusun Tobo Ladang. Masyarakat yang kawin ke luar dari 

nagari Pakan Sinayan termasuk perbuatan yang tidak lazim, malah kawin 

keluar dari teritorial Pakan Sinayan di anggap masyarakat sebagai perkawinan 

yang mengandung aib, sekalipun tidak dikenai hukum adat seperti 

masyarakat Kurai di Bukittinggi.  

Untuk mencarikan pendamping bagi anak perempuan, biasanya mamak 

yang aktif untuk menentukan pilihan si apa menurut mamak yang pantas 

untuk dijadikan sumando, sementara bapak atau orang tua perempuan hanya 

menerima pilihan yang ditawarkan mamak. Menurut adat, seorang wanita 

harus selalu di bawah pengawasan dan perlindungan dari seorang laki-laki, 

                                                           
11

. Murodi, Melacak Asal-usul Gerakan Paderi di Sumatera Barat, (Jakarta: Logos 

Wacana Ilmu, 1997), h. 124.  
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baik berupa kakak, adik atau mamaknya berdasarkan hubungan terdekat 

dengan ibu.
12

 Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa posisi mamak sangat 

signifikan dalam menentukan laki-laki yang pantas sebagai pendamping 

dari kamanakan perempuannya.  

Di Minangkabau, keberlanjutan keturunan matrilineal merupakan 

tanggung jawab suku, bukan sekedar kebutuhan pribadi calon pengantin 

perempuan saja. Atas dasar inilah kemudian mamak memiliki kewenangan 

yang besar dalam mencarikan sumando untuk kemenakannya. oleh karena itu, 

tidak heran kemudian yang meminang laki-laki adalah perempuan, bukan 

laki-laki seperti dalam fiqh.
13

 Besarnya kewenangan mamak dalam persoalan 

perkawinan juga berlaku terhadap persoalan-persoalan lain sebagaimana 

yang berlaku dalam adat Minangkabau. Mamak berkuasa ke dalam dan ke 

luar dari rumah gadang terkait dengan kepentingan kemenakan dan anak 

cucunya.
14

 

 

C. SEJARAH PEMERINTAHAN NAGARI PAKAN SINAYAN  

Pemaparan sejarah Nagari Pakan Sinayan bertujuan untuk mengetahui 

stabilitas suatu nagari. Penelusuran pemerintahan nagari dianggap penting 

karena suatu tujuan akan berhasil apabila didukung oleh iklim pemerintahan 

yang kondusif.  

Masa penjajahan Belanda, pemerintahan Nagari Pakan Sinayan berada di 

bawah kanagarian Padang Lua yang dipimpin oleh seorang angku palo/lareh. 

Pakan Sinayan dapat dikatakan bagian dari Padang Lua seperti status jorong 

pada saat sekarang ini. Pada masa penjajahan Jepang, nagari Pakan Sinayan 

juga dimasukkan ke dalam bagian dari padang Luar di bawah kepemimpinan 

demang muda Sariak dan masuk ke dalam Kedangan Bukittinggi. 

 

                                                           
12

 Muhammad Radjab, Sistem Kekerabatan di Minangkabau, (Padang: Centre for 

Minangkabau Studies, 1969), 57.  
13

 Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, Pengungkapan dan Pengkajian Naskah 

Kuno di Kota Pariaman Sumatera Barat, (Jakarta: Putra Sejati Raya, 1996), 171.  
14

 S,A.A.M Tilatang IV Angkat, Pembela Adat Alam Minangkabau; Peringatan 

Mempertahankan Adat Alam Minangkabau, (Bukittinggi: Typ Drukkery Agam Fdk, 

1934), 8. 
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Melihat hubungan Padang Lua dengan Pakan Sinayan, kelihatannya, 

masyarakat Pakan Sinayan ada yang berasal dari Padang Lua atau daerah lain 

yang ada di sekitarnya, seperti Kubang Putiah, Padang Panjang, Tandikek, dan 

lain-lain. Beragamnya asal orang Pakan Sinayan dapat dibuktikan bahwa 

masyarakat Pakan Sinayan mempunyai balahan dengan orang Padang Lua 

dan Kubang Putiah. Ada keterkaitan suku Pisang di Pakan Sinayan dengan 

suku Pisang yang ada di Padang Lua, Parabek, Sungai Tanang, dan Ladang 

Laweh. Ada keterkaitan suku Simabur Pakan Sinayan dengan suku Simabur 

yang ada di Padang Lua atau di Kubang Putiah. Hubungan babalahan ini juga 

terjadi pada suku-suku lain yang terdapat di Pakan Sinayan. Penyebutan suku 

sebagai indikasi adanya hubungan silsilah asal dalam satu keluarga besar 

pasukuan. Sedangkan penyebutan nagari bersifat teritorial di Minangkabau.
15

 

Berdasarkan penyebaran penduduk melalui migrasi atau merantau ke 

daerah Pakan Sinayan, tentu tidak semua suku ada dalam Pakan Sinayan dari 

suku asal Minangkabau. Suku yang berkembang di Pakan Sinayan merupakan 

suku yang dibawa oleh masing-masing keluarga yang pindah dari daerah-

daerah seperti yang disebutkan di atas. Di antara suku yang tidak popular di 

Pakan Sinayan seperti suku Petapang, Kutianyir, Panai, Payobada, Kampai, 

Panyalai, Bendang, Dalimo, Sipanjang, Sikumbang dan Mandahiling. 

Sedangkan suku yang berkembang di Pakan Sinayan seperti Caniago, Melayu, 

Tanjung, Piliang, Koto, Jambak, Simabur dari pengembangan dua suku asal 

Minangkabau yaitu Bodi-caniango
16

 dan Koto Piliang
17

 sebelum kerajaan 

                                                           
15

 Jeffrey Hadler, Sengketa Tiada Putus, Martiarkat, Revormisme Islam, dan 

Kolonialisme Minangkabau, (Jakarta: Freedom Institute, 2010), 107.  
16

 Kelarasan Bodi Caniago berada di bawah pemerintahan Datuak Parpatiah nan 

Sabatang yang berkedudukan di Dusun Tuo. Wilayah Bodi Caniango lebih luas dari 

wilayah Koto Piliang yang meliputi luhak Tanah Datar, luhak Agam dan luhak Lima 

Puluh Kota. Luhak Tanah Datar seperti Batusangkar, Batipuah, Sapuluah Koto, dan 

seterusnya. Sedangkan daerah Agam meliputi Bukittinggi, matua, Palembayan, 

Maninjau, Kayutanam, Sicincin, Bonjo Lubuak Sikapiang, Talucubadak Rao, 

Mandailiang, Lubuak Gadang, dan seterusnya. Sedangkan daerah Limo Puluah Kota 

meliputi Suliki, Kototinggi, Pangkalan Kotobaru, Kampar Kiri, Kampar kanan, Kuok 

Bangkinan sampai kealam Limo Koto, dan lani-lain.  Lihat Amrin Imran, dkk, 

Menelusuri Sejarah Minangkabau, (Padang: Yayasan Citra Budaya Indonesia, 2001), 

132. 
17

 Kelarasan Koto Piliang berada di bawah pemerintahan Datuak katumangguangan 

yang berkedudukan di Bungosatangkai-Sungai Tarab nagari-nagari yang masuk Koto 
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Pagaruyuang.
18

 Suku Bodi-Caniago bersifat egaliter sedangkan suku Koto-

Piliang bersifat elitis. Hal ini dapat dilihat dari konsep arsitektur rumah 

gadang, suku Bodi-Caniago dari Datuak Parpatiah nan Sabatang, sama tinggi 

semua lantai yang terdapat dalam rumah gadang, sedangkan dalam konsep 

rumah gadang Datuak Katumangguangan dari suku Koto-Piliang, satu lantai 

ditinggikan untuk pimpinan pangulu pucuak.
19

 

Di saat Pakan Sinayan berafiliasi dengan pemerintahan Nagari Padang Lua, 

nagari Padang Lua dikepalai oleh seorang Angku Palo. Di atas Angku Palo 

pada masa Belanda adalah Angku Lareh yang dapat dikatakan setingkat 

dengan pemimpin kecamatan. Setelah berakhirnya pimpinan lareh pada 

tahun 1914, pimpinan pemerintahan kemudian ditukar menjadi demang 

dalam struktur pemerintahan administratif. Ada perbedaan antara tuanku 

laras dengan demang pada waktu itu, tuanku laras berfungsi sebagai kepala 

administrasi dan kepala adat dalam satu federasi nagari, sedangkan demang 

adalah kepala administrasi saja. Demang tidak memiliki peran adat atau yang 

                                                                                                                                            

Piliang di bawah pemerintahan Datuak Katumangguangan adalah : Pagaruyuang, 

Saruaso, Atar, Padanggantiang, Buo, Taluak, Ampalu, Simpuruik, dan lain-lain. Amrin 

Imran dkk, 130. Lihat juga Tsuyoshi Kato, Adat Minangkabau dan Merantau dalam 

Perspektif Sejarah, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 71. 
18

 sejarah Minangkabau dapat diklasikfikasikan menurut ahli sejarah, yaitu pertama, 

periode permulaan sejarah, dari abad I sampai abad VII. Minangkabau pertama 

dipimpin oleh raja Sri Maharaja Diraja sebagai pendatang pertama dalam sejarah. 

Kemudian Datuak Suri Dirajo, kemudian Datuak Bandaro Kayo (yang juga bergelar 

Maharaja Diraja), kemudian Datuak Maharajo Basa (juga bergelar Maharajo Dirajo), 

kemudian Sang Sapurba yang bergelar Daulat Yang Dipertuan Maharaja Diraja dan 

yang terakhir Datuak Katumanggungan (penguasa terakhir sebelum datangnya 

Aditiyawarman). Kedua, Raja Minangkabau Timur yang berada di Muara Sabak dan Di 

Kuntu/Kampar. Pemerintahan raja-raja Minangkabau Timur ini berlangsung abad 13 

dengan lama pemerintahan sekitar 80 tahun. Raja pertama di Sabak yaitu Sri 

Maharaja Lokitawarman, kemudian Sri indawarman dan yang terakhir Sri Maharaja 

Indrawarman. Sedangkan raja pertama di Kuntu atau Kampar adalah Sultan Said 

Amrullah Perkasa Alam dan yang terkakhir Sultan Johan Perkasa Alam. Ketiga, 

kerajaan Minangkabau Pagaruyuang yang dimulai pada tahun 1349-1809 dengan 

pimpinan pertama Adityawarman (dinobatkan tahun 1349 dan wafat tahun 1375) 

dan raja terakhir adalah Puti Reno Sumpur (didudukkan sebagai Tuan Gadih di 

istanan Pagaruyuang dan wafat pada tahun 1912). Lihat M. Rasyid Manggis, 

MInangkabau, Sejarah Ringkas dan Adatnya, (Padang: Sri Darma, 1970), 33-38. 
19

 Jeffrey Hadler, Sengketa Tiada Putus, Martiarkat, Revormisme Islam, dan 

Kolonialisme Minangkabau, (Jakarta: Freedom Institute, 2010), 108.  
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sejalan dengan peran lareh. Perbedaan lain, demang tidak mesti diangkat dari 

unsur penghulu dan pengangkatannya tidak terikat oleh daerah asalnya. 

Demang merupakan sosok administrasi tulen yang diangkat dan 

diberhentikan berdasarkan prestasi dan pengalaman kerja. Ruang gerak 

demang lebih luas, karena ia dapat ditempatkan dimana saja di daerah 

Sumatera Barat atau daerah lain yang berbahasa Minang atau melayu.
20

  

Demikian juga ada perbedaan antara gelar “tuanku” dengan penghulu. 
Gelar tuanku melampaui batas-batas nagari dan peran seseorang dalam 

masyarakat. Tuanku dipegang oleh ulama atau pejabat tertentu yang 

melewati batas-batas kenagarian. Seperti Tuanku Imam Bonjol, tuanku Nan 

Saleh dari Talawi, dan lain-lain. Sedangkan penghulu sebagai jabatan adat 

hanya digunakan untuk kebesaran paruik atau payuang yang bersangkutan. 

Gelar adat tidak ditambah dengan nama nagari di ujungnya karena semua 

orang memahami bahwa penghulu itu hanya kebesaran dari payuang atau 

suku tertentu.
21

 Hanya ada satu orang tuanku Imam Bonjol, namun puluhan 

orang yang bergelar Datuak Bandaro Kuniang yang mungkin terdapat pada 

masing-masing nagari. Penambahan nagari pada nama seorang tuanku 

menunjukkan bahwa ia memiliki pengikut yang lebih luas yang berada di luar 

kanagariannya, berbeda halnya dengan penghulu, ia hanya diakui di dalam 

suku atau Payuang di kanagarian tertentu saja. 

Terpusatnya pemerintahan Nagari Pakan Sinayan ke Padang Lua terus 

berlanjut sampai pemerintahan Jepang dengan struktur pemerintahan 

sebagai berikut:  

 

Kapalo Nagari    : Datuak Batuah (alm),  

Wakil Kepala Nagari   : Dt. Kayo (alm),  

Juru Tulis atau administrator dijabat: M. Yasin St. Rangkayo Bungsu.  
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 Tsuyoshi Kato, Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 103.  
21
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Kemudian pada tahun 1942. Dt. Batuah sebagai kepala nagari Padang Lua 

meletakkan jabatan dan digantikan oleh Dt. Kayo.
22

 Nagari Pakan Sinayan 

yang berada di bawah pemerintahan Nagari Padang Lua juga terjadi pada 

daerah Sungai Tanang. Sementara Pakan Sinayan melakukan pemisahan 

memerintahan dengan Padang Lua dan membentuk pemerintahan sendiri 

sejak tahun 1943. Daerah Pakan Sinayan yang semula merupakan bagian dari 

Nagari Padang Lua menjadi Pemerintahan sendiri yang kemudian dinamai 

Nagari Pakan Sinayan. 

Proses terbentuknya Pakan Sinayan sebagai kanagarian otonom dari 

nagari Padang Lua. Setelah diadakannya rapat pada bulan Desember 1943. 

Rapat ini dihadiri oleh urang nan tigo jinih dengan agenda rapat utama adalah 

membentuk pemerintahan Nagari Pakan Sinayan. Urang nan tigo jinih ini 

dihadiri oleh:  

1. Dt. Basa.   

2. Dt. Tan Marajo,  

3. Dt. Rajo Endah Nan Batuah,  

4. Dt. Tan Manuah,  

5. Dt. Tan Marajo Nan Gantiang,  

6. Dt. Kayo,  

7. Dt. Sati,  

8. Labai Kusa’i el-Yusufi (Buya)  

9. Lb. Basri,  

10. H. Abd Hamid,  

11. S. Lb. Sulaiman,  

12. Daman Pakiah Mudo,  

13. Lb. Ibrahim Khadi Nagari,   

14. Ludin Lb. Marajo,  

15. Rasidin Pakiah Marajo,  

16. Bakhtiar Ak. Mudo,  

17. Zamri Ak. Bagindo,  

18. Alus St. Rangkayo Sati, 

19. Taher Kari Marzuki,  

20. Numan St. muncak,  
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21. Sabirin St. Batuah,  

22. Agus Kari Mudo dan 

23. Anwar St. Mangkuto.  

 

Dari sekian banyak yang ikut rapat pada waktu itu, yang masih hidup 

adalah Zamri Ak. Bagindo sebagai putera Pakan Sinayan sendiri.
23

  

Berdasarkan hasil keputusan rapat dalam pembentukan struktur 

pemerintahan nagari, maka terpilihlah kapalo nagari yang dipercayakan 

kepada Sabirin St. Batuah. Juru Tulis Nagari. Anwar St. Mangkuto dan 

Dubalang Nagari dipercayakan kepada Malin St. Mangkuto. Hasil keputusan 

rapat ini disampaikan kepada pemerintahan Jepang yaitu: Asisten Demang 

dan Residen.  

2 tahun menjabat sebagai Kapalo Nagari, dari tahun 1943 sampai tahun 

1945. Sabirin St. Batuah meletakkan jabatan dengan cara mengundurkan diri. 

Pemerintahan nagari kemudian diserahkan kepada Labai Ibrahim berdasarkan 

hasil keputusan rapat dari urang nan tigo jinih. Sementara juru tulis 

dipercayakan kepada Anwar St. Mangkuto dan Dubalang dipercayakan 

kepada Numan St. Muncak.  

Labai Ibrahim menjabat sebagai Kapalo Nagari selama 3 tahun, mulai dari 

bulan Oktober 1945 s/d Januari 1948, kemudian pemerintahan nagari 

digantikan oleh Zamri Ak. Bagindo sebagai Wali Nagari Pakan Sinayan. 

Pemerintahan nagari ini dipegang Zamri Ak. Bagindo sampai bulan Maret 

1948, Zamri memegang jabatan wali nagari relatif singkat, hanya lebih kurang 

2 bulan dari Februari 1948 s d Maret 1948. Selanjutnya pemerintahan nagari 

dipercayakan kepada Tajuddin Dt. Sati yang menjabat sampai pada bulan 

Desember 1948 (lebih kurang 9 bulan dari April 1948 s/d Desember 1948).
24

  

Ketika pemerintahan nagari dipegang oleh Angku Kali Ibrahim, dan Labai 

Bakhtiar untuk membentuk pemerintahan nagari yang otonom, Angku Kali 

Ibrahim dan Inyiak Palo Padang Lua mengadakan rapat dengan Asisten 

Demang di Bukittinggi untuk mendapatkan legalitas formal yang diakui oleh 

pemerintah secara defenitif. Musyawarah dilakukan sampai delapan kali, 

hingga akhirnya pemerintahan defenitif nagari Pakan Sinayan terbentuk 
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secara yuridis formal dan Lepas secara administratif dari pemerintahan nagari 

Padang Lua.  

Ketika Jepang berkuasa, seluruh system pemerintahan diganti dengan 

struktur ala Jepang, termasuk nama-nama hari, bulan dan tahun yang 

digunakan. Termasuk penggunaan kelengkapan surat menyurat seperti 

perangko dan lain sebagainya.
25

 

Selanjutnya, pada masa Agresi Belanda, pemerintahan nagari mengalami 

bekosongan disebabkan Bukittinggi dikuasai oleh pemerintah Belanda, 

kemudian diadakanlah rapat untuk membentuk pemerintahan nagari yang 

dihadiri oleh Bakhtiar Ak Mudo, Zamri Ak. Bagindo, S. St. Malenggang (Dt. 

Rajo Endah Nan Batuah), Abu Kasim (letnan). Naim Saidi Nan Basa, Rasidin St. 

Batuah dan Asma Malin. Berdasarkan keputusan rapat, maka dipilihlah 

struktur pemerintahan nagari di mana wali nagari dipegang oleh Abu Kasim, 

Komandang perang Nagari dipegang oleh S. St. Malenggang, Sekretaris 

perang dipercayakan kepada Asma Malin, Keamanan perang dipegang oleh 

Nain Saidi Nan Basa, Komandan Gerilya dipegang oleh Rasidin St. Bantuah, 

dan penasehat perang dimintakan kepada Bakhtiar Ak. Mudo dan Zamri Ak. 

Bagindo.  

Ketika Belanda merencanakan melakukan pengepungan terhadap Pakan 

Sinayan yang mempunyai pos di Sentral Padang Lua, pemerintahan nagari 

melakukan pengungsian, maka pemerintahan nagari dipegang oleh wali 

perang Dt. Rajo Endah Nan Batuah. Jabatan wali nagari terus dipegang Dt. 

Rajo Endah Nan Batuah dari tahun 1950 sampai 1959.
26

 

Setelah habis masa jabatan Dt. Rajo Endah Nan Batuah, pemerintahan 

nagari diserahkan kepada Umar Dt. Tumangguang (Koto). Selanjutnya pada 

tahun 1973, pemerintahan nagari kembali dipercayakan kepada S. Dt. Rajo 

Endah Nan Batuah. Setelah ia kembali dari merantau, sampai keluarnya 

undang-undang No. 5/1979 tentang Pembentukan Pemerintahan Desa.  

Sebelum sampai usulan kepada Asisten Demang untuk menjadi 

kanagarian sendiri, ada kekhawatiran Angku Palo di Padang Lua, siapa yang 

akan memimpin kanagarian Pakan Sinayan nanti setelah terbentuk 
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kanagarian sendiri. Dengan keberaniannya, Angku kali Ibrahim langsung 

mengungkapkan bahwa dia sendiri nanti bersedia untuk memimpin 

kanagarian Pakan Sinayan. Kekhawatiran Angku Palo Padang Lua untuk 

melepaskan Pakan Sinayan membentuk kanagarinan sendiri karena tidak 

stabilnya pemerintahan nagari jika dipegang oleh orang Pakan Sinayan, 

mengingat stabilitas keamanan kurang kondusif pada waktu itu.
27

 

Ada kesan negatif yang timbul dari masyarakat sejak Pakan Sinayan 

diperintahi oleh Angku Palo Padang Lua bahwa "masyarakat Pakan Sinayan 

didikte melalui kekuas Padang Lua”28
 

Sebelum keluar Undang-undang tentang Pembentukan Pemerintahan 

Desa, muncul Undang-undang No. 5 tahun 1974 yang menyangkut tentang 

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran negara tahun 1974, No. 38; 

tambahan Lembaran Negara No. 3037. Setelah itu, baru keluar Undang-

undang Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan desa 

(Lembaran Negara tahun 1979, No. 56, tambahan Lembaran Negara No. 

3153). Undang-undang ini pada intinya mengatur pemerintahan nagari yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan musyawarah, sebaliknya 

pemerintahan desa dipilih melalui penunjukan dari pihak camat.  

Setelah reformasi, ditindaklanjuti dengan keluarnya Undang-undang No. 

22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, institusi dan filosofi 

pemerintahan nagari kembali dilirik dan di bangkit yang sudah terkubur lebih 

kurang selama 20 tahun. Dalam pemerintahan nagari pertama di iklim 

reformasi, pemerintahan nagari di jabat oleh Ferdinal St. Menan yang dilantik 

sendiri oleh Bapak Bupati Agam, Drs. Aristo Munandar.  
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SEJARAH HIDUP SJECH HASBULLAH 

 
A. LAHIRNYA SJECH HASBULLAH 

Siech Hasbullah atau yang biasa dipanggil dengan sebutan "Sjech Mudo“, 
atau panggilan lain yang biasa dipergunakan masyarakat adalah “Angku Siah". 
Beliau juga biasa dipanggil oleh masyarakat dan anak-anaknya dengan 

sebutan “Buya”. la dilahirkan di kanagarian Pakan Sinayan kecamatan 

Banuhampu Sei. Puar Kabupaten Agam, tepatnya di dusun Tobo Ladang pada 

tahun 1881-1946. Angku Siah merupakan anak pertama dari 3 orang 

bersaudara, Adik Angku Siah yaitu Raki dan Saudah. Sementara 

kamanakannya ada beberapa orang di antaranya. Malah, Darmawan, H. 

Syarbaini, dan Kari Jela.
29

  

Tobo Ladang tempat kelahiran Sjech Mudo merupakan salah satu dusun 

atau jorong yang ada di Kanagarian Pakan Sinayan arah ke Utara. Untuk 

sampai ke rumah orang tuanya, dapat ditempuh melalui jalan Maninjau. 

Rumah gadang Sjech Mudo terletak 50 meter sebelum simpang Lapau Pajak 

atau sebelum persimpangan antara Koto Gadang kelahiran H. Agus Salim 

dengan jalan ke Koto Tuo, kemudian berjalan kaki sekitar 50 meter melalui 

jalan yang sudah diaspal. Bekas rumah gadang Sjech Hasbullah berada di 

sebelah kiri sebelum sampai di penghujung dusun Tobo Ladang. Bekas rumah 
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gadang Sjech Mudo tersebut tidak dapat dilihat lagi tanda tandanya karena 

sudah tidak ditempati lagi dan telah dimakan usia.  

Sebagaimana masyarakat agraris lainnya, masyarakat Pakan Sinayan 

masa Sjech Mudo umumnya hidup dari hasil pertanian. Masyarakatnya 

menanam berbagai macam umbi-umbian, padi-padian, kacang-kacangan, dan 

berbagai macam holti kultural berupa sayur-mayur. Dari berbagai jenis hasil 

pertanian tersebut, basawah dengan menanam padi kelihatannya menjadi 

alternatif utama sebelum memilih tanaman lainnya. Kurangnya animo 

masyarakat untuk melakukan disertisifikasi sayur-mayur disebabkan 

kurangnya daya tampung pasar sebagai out put pertanian masyarakat. Sayur-

mayur yang telah dipanen, biasanya dibawa ke pasar yang terletak di sekitar 

nagari Pakan Sinayan seperti Pasa Pakan Salasa, Pasa Sungai Buluah, Pasa 

Padang Panjang, ka Gaduang (Pasa Bukittinggi), atau untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat daerah Pakan Sinavan sendiri di pasa Pakan Sinayan. 

Tukar-menukar hasil pertanian dalam bentuk barter juga sering dilakukan 

masyarakat disebabkan terbatasnya masyarakat menanam sayur-mayur 

dalam skala besar atau mereka menanam sayuran dalam jumlah relatif sedikit. 

namun cukup bervariatif. Sayur-mayur yang serba sedikit tersebut, biasanya 

ditanam di atas lahan kurang produktif atau tanah yang tidak dapat di 

pasawahi. Hasil dari pertanian masyarakat dibawa ke pasar yang ada di 

sekitar Pakan Sinayan dengan gerobak tangan atau pidati. Sayur-mayur ini 

dibawa oleh ibu-ibu ke pasar dengan cara memasukkannya ke dalam 

katidiang, kemudian menukarnya dengan keperluan dapur sehari-hari.  

Hasil pertanian dibawa masyarakat ke pasar-pasar yang terletak di sekitar 

Bukittinggi dengan menggunakan pedati atau menggunakan kereta api. Ada 

beberapa stasiun kereta api yang terdapat di sekitar Bukittinggi, seperti 

stasiun kereta api di Padang Luar, Koto Baru, Padang Panjang, Biaro, dan lain 

sebagainya. Penggunaan kereta api yang merupakan Perusahaan Jawatan 

Kereta Api (PJKA) mulai memudar setelah banyaknya bermunculan mobil 

angkutan desa dengan jarak tempuh yang lebih cepat daripada kereta api 

sejak tahun 1971.  

Pakan Sinayan sejak masa Sjech Mudo sudah dikenal juga sebagai 

masyarakat "Penjual anak”. Penjual anak yang dimaksud di sini tentu bukan 
tindakan kriminal dengan melakukan perdagangan anak-anak, baik wanita 

atau laki-laki, tetapi melakukan penjualan anak lado (bibit cabe) dan bibit 
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terung untuk ditanam kembali di tempat lain. Istilah penjual anak ini terus 

mashur sampai sekarang, sekalipun dalam jumlah dan intensitas yang 

menurun, seiring dengan semakin berkembangnya pola pertanian serta 

semakin sederhananya metode untuk menanam bibit cabe yang dilakukan 

petani di daerah lain.  

Iklim agraris yang dominan pada waktu itu, juga tercermin dari arsitek 

rumah masyarakat Pakan Sinayan secara umum. Rumah Sjech Mudo bagian 

dindingnya terbuat dari anyaman bambu, demikian juga dengan lantai yang 

digunakan. Rumah ini disangga oleh tiang-tiang kayu besar yang tersebar 

disepanjang ruang. Sebagaimana layaknya rumah gadang di Minangkabau, 

rumah Sjech Mudo terdiri dari dua belas ruang dengan ijuak sebagai atapnya. 

Pada waktu itu, karib-kerabat dari nin supurui bahkan nan sujurui hidup 

dalam rumah gadang.  

Seseorang yang dapat dikatakan putera daerah, apabila ia mampu untuk 

menunjukkan di mana rumah gadangnya, di mana pandan pakuburannya, 

dan siapa datuaknya. Masyarakat yang tidak memiliki rumah gadang yang 

besar, biasanya mereka membuat rumah gadang dengan jumlah ruang yang 

lebih sedikit. Jika rumah gadang terdiri dari 12 ruang, maka rumah gadang 

yang kecil dibuat sebanyak tujuh ruang. Di samping rumah gadang, 

masyarakat Pakan Sinayan juga memiliki rumah-rumah yang tidak disebut 

rumah gadang, karena memang tidak ditempati oleh sejumlah keluarga nan 

saparuik dalam jumlah yang relatif besar. Masyarakat membuat rumah biasa 

yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu. demikian juga lantainya, 

namun ada perbedaan rumah gadang dengan rumah biasa dimana rumah 

biasa dinding rumah dibuat dari anyaman bambu, sedangkan lantainya dibuat 

dari bambu yang sudah dibelah-belah yang dikenal dengan pulupuah. 

Sementara dalam membuat rumah gadang, ada ketentuan tertentu, baik dari 

segi jumlah ruangan atau dari bentuk arsiteknya yang cukup eksklusif 

dibandingkan dengan pembangunan rumah biasa. Untuk membuat dinding 

rumah, masyarakat dapat mengambil bambu atau yang biasa disebut dengan 

butuang, kemudian direndam ke dalam air dalam kurun waktu sekitar 

seminggu sampai tiga bulan tergantung kebutuhan. Di samping butuang, 

talang biasanya juga dapat dijadikan bahan alternatif dinding rumah yang 

disusun sedemikian rupa yang disebut dengan sasak.  
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Masa Sjech Mudo, Pakar Sinayan juga tidak terlepas dari jajahan Belanda 

dan segala politik Belanda untuk memeras rakyat pribumi seperti pemaksaan 

penanaman tanaman tertentu yang laku dijual Belanda ke Eropa, seperti 

penanaman kawa (kopi), tebu untuk pembuatan gula, kulit manis, dan lain-

lain. Kelanjutan tanaman tebu yang dianjurkan Belanda pada waktu itu masih 

dapat dilihat sampai sekarang, khususnya daerah bagian perbukitan atau 

pegunungan seperti Tabek Sarían, Kubuanau, Kandang Jilatang, dan lain 

sebagainya. Sementara penanaman kawa (kopi) sudah tidak kelihatan lagi, 

mengingat bergesernya pola pertanian masyarakat kepada tanaman yang 

mempunyai waktu panen relatif cepat, mudah, dan biaya ringan.  

Sebagaimana daerah lainnya, masyarakat Pakan Sinayan selain bertani, 

mereka juga mempunyai profesi sebagai tukang yang diwarisi secara 

bertahap melalui kemanakannya. Apabila seorang mamaknya tukang, 

biasanya kemanakannya juga berprofesi sebagai tukang. Profesi ini juga terus 

berlanjut sampai sekarang sekalipun dalam bentuk yang bervariatif dan 

dalam jumlah yang sudah sangat terbatas.  

Istilah "tukang" di Minangkabau diidentikan sebagai suatu provesi dalam 

bentuk Spesialisasi. Pemakaian istilah tukang dapat dipahami dalam bentuk 

positif atau negatif tergantung dari karakteristik atau kualitas tukang. 

Penggunaan tukang secara positif seperti tukang batu dan tukang kayu. 

Sebutan Tukang batu atau tukang kayu ini biasanya memang spesialisasinya 

memang tukang pada bagian kayu atau bagian batu.  Sebutan tukang yang 

terkesan negatif seperti tukang ota, tukang kacau, dan lain sebagainya. Istilah 

tukang ota tentu bukan suatu profesi seperti profesi masyarakat lainnya, 

tetapi karena karakteristik dan kemampuannya melebihi dari orang lain untuk 

maota sehingga disebut tukang ota.  

 

B. SJECH HASBULLAH SEKOLAH  

Pada masa anak-anak, Sjech Mudo belajar mengaji dari orang tuanya 

sendiri di Surau Pinang yang biasa dipanggil sebagai angku Balek. Hasbullah 

kecil belajar membaca al-Qur`an hingga ia lancar membacanya. Pengetahuan 

fiqh, tafsir, dan bahasa Arab juga ditimba dari orang tuanya, mengingat 

Angku Balek sendiri juga seorang Haji dan guru agama di Surau Pinang. 
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Keinginannya yang kuat untuk menimba ilmu agama terus berkembang 

hingga mengantarkannya sampai ke Mekah untuk belajar agama. 

 

 

Foto: Surau Pinang yang pernah dijadikan Sjech Mudo sebagai tempat belajar 

ketika anak-anak dengan Bapaknya; Angku Balek sebelum diperbaiki. 

 

Kemapanan ekonomi dan motivasi yang kuat menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari sejarah kesuksesan Sjech Mudo dalam menimba ilmu 

pengetahuan agama. Sawah, parak, dan hasil tabek, ternyata dapat 

mengantarkan Sjech Mudo berangkat ke Mekah dalam rangka naik haji dan 

menambah ilmu pengetahuan agamanya sekitar tahun 1904 s/d 1909 

M/1324 s/d 1329.  

Catatan tentang keberadaannya di Mekah rangka dalam menuntut ilmu 

dapat diketahui dari buku peninggalannya yang ditulis khusus di halaman 

cover bagian dalam yang menunjuk langsung tentang pembelian kitab kuning 

pada tahun 1329 dan 1330 H 1909 dan 1910 M. diperlukan waktu yang cukup 

lama untuk sampai di Mekah karena masih menggunakan transportasi laut. 

Biasanya orang yang akan berangkat haji ke Mekah membutuhkan waktu 6 

bulan pergi dan 6 bulan pulang melalui Aden, kemudian diteruskan ke Jeddah 

melalui kapal dagang. Diantara nama kapal yang digunakan untuk naik haji 

dari Melayu adalah Slamet, Tebanan, Tambora, Sibayak, Dempo, Indrapura 

dan lain-lain. Sedangkan kapal dari bahasa Belanda diantaranya Vandaal, 

Grotius Princes Juliana, Koningin der Nederland, Cristian, Huijgens.
30

 

Pembelian tiket dapat dilakukan diagen perusahaan yang terdapat diberbagai 
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kota seperti Batavia, Cirebon, Surabaya, Singapura, Menado, Makasar, Medan, 

termasuk di Padang sendiri. 

Keberangkatannya ke Mekah di samping adanya motivasi dan dukungan 

finansial yang cukup, ternyata dorongan dan pengaruh lingkungan di 

sekitarnya yang banyak melahirkan ulama dari Timur Tengah menjadi 

motivasi tersendiri terhadap pencapaian hasratnya untuk menuntut ilmu ke 

Arab Saudi dalam kurun waktu yang relatif lama.  

Banyaknya putera Minangkabau yang belajar ke Timur Tengah, 

mengingat ide pembaharuan pada awal abad ke-20-an sangat gencar 

bergema di Mesir untuk membuka pintu ijtihad. Mesirlah negara yang 

bersentuhan langsung dengan peradaban Barat yang digerakkan oleh 

Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rasyid Ridha.
31

 

Ide pembaharuan yang mereka suarakan disebarkan melalui media cetak 

seperti majalah al-Urwah al-Wusqa, Tafsir al-Manar dan lain sebagainya. 

Pengaruh pembaharuan ini terus menyebar sampai ke Indonesia, termasuk ke 

Sumatera Barat sendiri.  

Pada tahun 1902, ada 7 orang mahasiswa al-Azhar yang berasal dari 

nusantara dari 645 mahasiswa asing yang ada di Kairo. Mesir dan Haramain 

kemudian menjadi mercusuar yang bergerak dari pola Islamic studies murni 

menuju politik, termasuk semangat modernism Islam. Stigma yang muncul 

dalam pemikiran mahasiswa pada waktu itu adalah jika belajar di Mekah 

hanya mempelajari agama, maka di Kairo mereka juga bisa belajar politik.
32

  

Di samping menggelorakan semangat ijtihad, pembaharuan ini juga 

menyuarakan umat Islam untuk kembali kepada ajaran al-Qur'an dan sunnah 

serta melepaskan diri dari taklid buta dan bersih dari bid'ah serta khurafat. 

Menurut Inyiak Imam Suar, Siech Mudo pernah belajar dengan inyiak 

Parabek. Sjech Mudo tidak belajar dari awal seperti siswa lain yang baru 

belajar, tetapi ia belajar langsung masuk pada tingkatan yang lebih tinggi. 

Ketika masih belajar di Parabek, Sjech Mudo dengan postur tubuh yang 

sedang dan kuning langsat ini termasuk ulama yang cerdas dan gesit serta ia 
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termasuk ulama yang dikenal pada waktu itu. Kemampuannya dalam 

menyerap ilmu dari inyiak Parabek hampir merata pada semua mata 

pelajaran tanpa terkecuali. Sikapnya yang tenang dan berisi ini kemudian 

mengantarkannya menjadi salah seorang pengurus organisasi pelajar siswa 

Parabek yang bernama nahdhatu al-Syubban (kemajuan pemuda).
33

 

Orang yang dimaksud oleh Inyiak Imam Suar di atas sebenarnya bukan 

Siech Hasbullah, tetapi Anwar Hasbullah yang merupakan putera sulung Sjech 

Mudo dengan Malan dengan alasan, pertama, selisih umur Sjech Mudo 

dengan Inyiak Imam Suar sangat jauh, sehingga mustahil Inyiak Imam Suar 

dapat sama-sama belajar dengan Sjech Hasbullah dan hanya beberapa tingkat 

di atasnya ketika sama-sama belajar di Parabek. Oleh karena itu, dapat 

dipastikan bahwa orang yang dimaksud oleh Inyiak Imam adalah Anwar 

Hasbullah yang merupakan anak Sulung dari Siech Hasbullah dengan isterinya 

Malan. Kedua, Menurut Labai Bagindo, Sjech Mudo dapat dikatakan semasa 

atau se angkatan dengan Sjech Ibrahim Musa Parabek. Artinya Sjech Mudo 

bukan merupakan murid Inyiak Parabek yang datang ke Parabek untuk belajar 

agama, mengingat Sjech Mudo dan Inyiak Parabek sama-sama jebolan Timur 

Tengah dan sama-sama belajar di Mekah dalam kurun waktu yang relatif 

lama. Oleh karena itu, mustahil Sjech Mudo Belajar dengan Inyiak Parabek, 

tetapi jika Sjech Mudo dan Inyiak Parabek saling bertukar pikiran menyangkut 

tentang persoalan agama, ini mungkin mereka lakukan atas nama sama-sama 

ulama dari Timur Tengah ketika membicarakan sesuatu yang mereka anggap 

penting.
34

 

Sjech Mudo yang dimaksud inyiak Imam Suar adalah Anwar Hasbullah. 

Anwar termasuk murid inyiak Parabek selama lebih kurang 4 tahun sebelum 

Inyiak Parabek pergi ke Mekah kali yang kedua. Untuk pergi sekolah ke 

Parabek, Anwar Hasbullah biasanya mempergunakan sepeda yang 

membantunya untuk memperpendek jarak Pakan Sinayan dengan Parabek.
35

  

Penulis tidak mendapatkan informasi lengkap tentang siapa-siapa saja 

guru Sjech Mudo hingga mengantarkannya menjadi seorang ulama sebelum 

berangkat ke Mekah, kecuali sedikit informasi ketika Sjech Mudo belajar 
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dengan Bapaknya; Angku Balek waktu belajar membaca al-Qur’an. Demikian 
juga dengan guru-guru beliau ketika belajar di Mekah. Jika Sjech Mudo belajar 

di Mekah pada tahun1329 H/1909 M, maka dapat dipastikan bahwa Sjech 

Mudo berguru kepada Sjech Ahmad Khatib al-Minangkabawi yang 

berkesempatan menjadi guru di Mesjidil al-Haram dan ulama-ulama 

nusantara lainnya yang membuka halaqah di mesjidil al-Haram, termasuk 

yang berasal dari luar nusantara, mengingat Ahmad Khatib merupakan guru 

senior di Mesjid al-Haram Pada waktu itu. Informasi bahwa Sjech Mudo 

berguru dengan Ahmad Khatib al-Minangkabawi juga diperkuat atas 

pengakuan anak beliau; Jusni Hasbullah, bahwa Sjech Mudo belajar dengan 

Sjech Ahmad Khatib al-Minangkabawi ketika belajar di Mekah. 

Di samping Ahmad Khatib (biasa ditulis dengan nama Ahmad al-Jawi 

dalam literature sejarah) yang lulus dan dan membuka halaqah di Mesjidil al-

haram, ulama lain yang terkenal seprofesi dengan Ahmad Khatib adalah 

Ahmad Khatib Sambas, Isma’il Minangkabau, Marzuki al-Jawi, Muhammad 

Azhar, Muhammad Syazili, Nawawi al-Khalidi, Nur Fatani (dari Patani, 

Thailand) dan Muhammad Sumbawa.
36

 

Selain Ahmad Khatib yang berasal dari Indonesia, guru-guru halaqah lain 

yang membuka belajar mengajar di masjid al-haram juga berasal dari 

berbagai negara seperti Arab, Mesir, Turki, India dan lain-lain. Jumlah mereka 

sebanyak halaqah yang dibuka oleh masing-masing guru yang nominal 

mereka mencapai 120 orang.
37

 

Dari beragamnya guru halaqah di masjid al-Haram, tidak ada ketentuan 

khusus tentang afiliasi mazhab fiqh yang harus dianut oleh seorang guru 

halaqah, sehingga tidak heran, meskipun mazhab resmi Saudi yang berada di 

bawah kekuasaan Turki Usmani bermazhab Hanafi, namun mazhab di luar 

Hanafi juga banyak. Jika dikalkulasikan, mazhab Hambali merupakan mazhab 

dengan jumlah yang sangat sedikit. Sebagian besar yang belajar di halaqah 

masjidil haram dari mazhab Hambali berasal dari Jazirah Arabiah Tengah yang 

merupakan bagian dari kabilah Harb yang menetap di sekitar Mekah yang 
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beraliran salaf. Mereka merupakan pengikut dari Muhammad ibn Abdul 

Wahhab. 

Setelah mazhab fiqh Hambali, mazhab Maliki memiliki jumlah halaqah 

yang lebih besar dari halaqah mazhab Hambali. Sebagian besar yang 

bermazhab Hambali berasal dari Mesir, sedikit dari penduduk Suriah dan 

Jazirah Arab dan yang terbanyak berasal dari Afrika Utara. 

Setelah Mazhab Maliki, mazhab yang cukup besar adalah mazhab fiqh 

Syafi’i. Banyaknya halaqah yang bermazhab syafi’I tidak lepas dari banyaknya 
pelajar di luar kekuasaan Turki Usmani yang berasal dari mazhab Syafi’I yang 
jumlah halaqahnya mencapai 50-60 halaqah, lebih separuhnya merupakan 

ulama yang lahir dan besar di daerah Mekah ini.  

Jumlah halaqah terbesar dari beberapa mazhab fiqh yang ada adalah 

mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dari Turki Usmani yang jumlah mereka 

mencapai 50-60 orang. Gaji mereka juga lebih besar dibandingkan dengan 

pengajar lainnya. Para pengajar dari mazhab Hanafi ini di samping berasal 

dari daerah Mekah sendiri, juga terdapat dari Negara lain seperti India, Asia 

Tengah dan Negara-negara lain yang berada di bawah kekuasaan Turki 

Usmani.
38

 

Ahmad Khatib al-Minangkabawi (1860-1916 M/ 1276-1334 H). Ia 

dilahirkan di Koto Gadang; Bukittinggi dan meninggal di Mekah dalam usia 56 

tahun. Ayahnya adalah Angku Abdurrahman yang bergelar Dt. Rangkayo Basa, 

Hoof Jaksa di Padang. Ahmad Khatib pergi ke Mekah pada tahun 1876 setelah 

menamatkan sekolah rendah dan sekolah guru di tanah kelahirannya. Sejak 

berangkat ke Mekah, ia tidak pernah kembali ke kampung halamannya, tetapi 

hubungannya dengan tempat kelahirannya di Minangkabau tetap terjalin erat 

melalui tulisan-tulisannya yang membicarakan tentang persoalan yang terjadi 

di Minangkabau. Di antara tulisannya adalah Izhar Zughal al-Kazibin (masalah 

tarekat), al-Da'i al-Masawi fi al-Radd 'ala yuaritsu, Ikhwah wa al-Awlad al-

Akhawat ma’a Wujud al-Ushul wa al-Furu' (masalah waris), Daww al-Siraj 

(masalah Isra Mi’raj), al-Riyad al-Wardhiyah (masalah Ushul), al-Manhaj al-

masyru, al-nafahat (masalah figh), dan kitab-kitab lainnya. Ahmad Khatib 

merupakan maha guru di bidang hukum Islam dalam mazhab Syafi’I di 
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Mesjidil al-Haram. Pelajarannya sangat diminati oleh pelajar yang berasal dari 

Melayu, Indonesia, Malaysia, Pattani Thailand dan Brunei.
39

  

waktu untuk menuntut ilmu di Mekah sebenarnya belum memuaskan 

kehausan Siech Mudo terhadap ilmu pengetahun, tetapi atas desakan orang 

tuanya; Angku Balek, Sjech Mudo kembali ke kampung halaman setelah 

sekian tahun berada di Mekah. Sekembalinya dari Mekah. Sjech Mudo 

kemudian membangun Surau, sekaligus sebagai pendidik dari surau yang 

dibagunnya itu.  

 

C. SJECH HASBULLAH BERKELUARGA  

Sekembalinya Sjech Mudo dari Mekah, selain untuk menunaikan ibadah 

haji, beliau sempat mengecap pendidikan di sana lebih kurang selama lima 

tahun. Sekembalinya dari Mekkah pada tahun 1910, beliau menikah dengan 

seorang gadis yang bemaman Tarabi. Hasil dari pernikahan ini, lahir seorang 

putra laki-laki yang diberi nama Tajuddin pada tahun 1911 yang lebih dikenal 

dengan Datuak Sati Tajuddin (alm). Namun amat disayangkan sekali, empat 

tahun berkeluarga, Tarabi yang merupakan Isteri Sjech Mudo tercinta 

meninggal dunia karena sakit.   

Setelah kepergian Tarabi, Sjech Hasbullah menikah lagi dengan 

seorang perempuan yang bernama Syamsiah yang merupakan gadis nagari 

Tilatang Kamang yang babako ke Padang. Dari pernikahan ini, lahir seorang 

laki-laki dan seorang perempuan. yang laki-laki diberi nama Sa'aduddin (alm), 

sedangkan yang perempuan diberi nama Mas'ah (alm). Sjech Mudo 

merupakan “laki-laki jemputan” yang diminta oleh bapak Syamsiah. Dalam 
menjalani keluarga dengan Syamsiah, seperti laki-laki lainnya di Minangkabau, 

Sjech Mudo tinggal di rumah istrinya; Tilatang Kamang selama tiga hari, dan 

tiga hari berikutnya di Pakan Sinayan. Untuk pergi ke rumah istrinya, Sjech 

Mudo berangkat dengan menggunakan bendi sebagai alat transportasi antara 

Tilatang dengan Pakan Sinayan yang disediakan mertua Sjech Mudo. Namun 

penderitaan Sjech Mudo Belum berakhir, di tengah jalan perkawinannya yang 

kedua, dia terpaksa mengambil keputusan melakukan perceraian karena 

Syamsiah sebagai istri keduanya tidak mau diajak pindah ke nagari Pakan 
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Sinayan. Kehidupan seperti ini dijalani sampai akhirnya ikatan perkawinan 

mereka tidak dapat dipertahankan lagi dan berpisah melalui perceraian.  

Kelihatannya, perceraian Sjech Mudo dengan istrinya yang kedua 

Syamsiah bukan disebabkan karena tidak maunya istri Sjech Mudo di boyong 

ke Pakan Sinayan, tetapi ada faktor lain yang sangat urgen yang tidak sempat 

terungkap. Tapi setidaknya, faktor jarak secara geografis turut menjadi 

pemicu untuk ketidakrukunan dalam rumah tangga.  

Setelah bercerai dengan Syamsiah, Siech Mudo diminta dari pihak 

pasukuan Simabur Panji untuk menikah dengan seorang gadis periang yang 

bernama Malan. Gadis yang cukup tinggi dan ramah ini mempunyai rumah 

yang tidak jauh dari rumah orang tua Sjech Mudo. Rumah itu tepatnya di 

Panji. Pernikahan Sjech Mudo dengan Malan dapat dikatakan pulang ka bako, 

karena bapak Sjech Mudo orang Simabur yang aktif mengajarkan mengaji di 

Surau Pinang ketika beliau masih hidup. Pernikahan Angku Siah dengan 

Malan juga dapat dikatakan “menggantikan lapiak”, setelah Ibu Tajuddin 

(Datuak Sati Tajuddin); mai Tarabi meninggal dunia. Tarabi sebagai isteri 

Sjech Mudo pertama juga berasal dari suku Simabur. 

Siech Mudo melangsungkan perkawinan ketiga pada tahun 1918 dengan 

Malan yang baru kembang dan masih berumur 15 tahun (Malan lahir pada 

tahun 1903). Sebenarnya, Gadis Malan merupakan salah seorang murid 

mengaji dari Sjech Mudo ketika mengajar di Surau Pandak. Setelah Malan 

sudah bisa mengaji dan membaca kitab kuning, kemudian dia dinikahkan 

dengan Sjech Mudo. Dua tahun kemudian, tepatnya tahun 1921, pasangan 

suami istri ini mendapat momongan pertama seorang anak laki-laki yang 

kemudian diberi nama Anwar Hasbullah. Selanjutnya, selang beberapa tahun 

kemudian, lahir anak berikutnya yaitu Nurani Hasbullah, Khairuddin Hasbullah, 

Kaisan Hasbullah, Jusni Hasbullah, dan Musni Hasbullah. Dari enam orang 

anak Angku Siah dengan Malan, dua orang di antaranya meninggal dunia 

ketika masih anak-anak yaitu Nurani dan Khairuddin. Khairuddin meninggal 

ketika ia berumur sekitar 9 tahun (masih sekolah di sekolah rakyat) 

disebabkan sakit. Sementara anak Sjech Mudo yang lainnya tumbuh dan 

berkembang dengan baik seperti anak-anak lainnya yang ada di Pakan 

Sinayan. 
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Foto: Sjech Hasbullah bersama anak-anak dari kiri ke kanan: Anwar Hasbullah, 

Sjech Hasbullah, Kaisan Hasbullah, Datuak Sati Tajuddin Hasbullah, kamanakan 

Hasbullah. 

 

D. SJECH HASBULLAH WAFAT  

Sjech Hasbullah atau Sjech Mudo meninggal setahun setelah proklamasi 

kemerdekaan, tepatnya pada hari Jum'at tahun 1946 dalam usia 65 tahun. la 

di makamkan di Cubadak Bungkuak, di belakang Mesjid Jami' Pakan Sinayan. 

Sjech Mudo merasakan bagaimana pahitnya hidup dalam tekanan penjajah 

Belanda dan Jepang, tetapi ia tidak merasakan bagaimana manisnya 

kemerdekaan, bebas untuk berfikir, berbicara, berkumpul, menyampaikan 

pendapat, bekerja dan kebebasan kebebasan lainnya.  

Kepergian Sjech Mudo pada waktu itu sangat berpengaruh terhadap 

masyarakat. Mengingat masyarakat sangat membutuhkan figur dan pelita di 

tengah kondisi pendidikan dan keagamaan yang masih memerlukan 

pembenahan ketika Indonesia baru merdeka. Para pelayat yang hadir tidak 

saja yang ada di sekitar Surau Baru, tapi juga ada yang berasal dari dusun lain 

seperti Kadang Jilatang, Tabek Sarian, dan lain-lain. Malah ada yang berasal 

dari daerah tetangga seperti Padang Luar, Sungai Tanang, Parabek, Koto Tuo, 

dan daerah-daerah lainnya. Para pelayat datang untuk mengantarkan orang 

yang sangat dihargainya buat terakhir kalinya ke kuburan.  

Setelah Siech Mudo wafat, ia meminggalkan beberapa bentuk yang 

tidak ternilai harganya. Peninggalan Sjech Mudo yang dapat dilihat sampai 

sekarang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa Peninggalan dalam bentuk, 

pertama, peninggalan berupa materi. Peninggalan dalam bentuk ini juga 

dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk yaitu berupa buku-buku dan tanah. 
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Kedua, dalam bentuk non materi, Angku Siah meninggalkan metodologi 

pengajaran, sejarah, falsafah hidup, nilai-nilai kebenaran, dan lain-lain.  

Peninggalan Sjech Mudo dalam bentuk materi berupa buku memberikan 

citra tersendiri terhadap kepribadian beliau yang senang membaca, berfikir, 

merenung, dan memahami betul arti hidup. Di samping kutu buku, ia 

mempunyai konsistensi terhadap profesi yang selama ini digelutinya sebagai 

pendidik, pendakwah, angku kali, pejuang, dan pengayom masyarakat. Dari 

buku yang ditinggalkannya, nampaknya ia semasa hidup mempunyai 

perpustakaan sendiri yang mempunyai katalog buku yang bervariasi. Masing-

masing buku diletakkan dalam lemari khusus yang diperuntukkan untuk itu. 

Buku yang dimilikinya didominasi oleh kitab kuning, Mulai dari buku tebal 

yang mempunyai banyak jilid, sampai kepada buku tipis yang tidak 

memerlukan uraian panjang di dalamnya.  

Dari buku-buku yang ditinggalknnya, kelihatannya ia bermazhab Syafi’i 
seperti ulama-ulama besar lainnya di Indonesia. Dari referensi buku yang ada 

juga dapat disimpulkan bahwa ia seorang fuqaha' dan seorang sufi. Buku-

buku peninggalannya terdiri dari buku hadis, nahu, sharaf, mantiq, balaqah, 

dan lain sebabnya. Dari bukunya yang tersisa, Buku fiqh mempunyai jumlah 

terbanyak disbanding dengan buku lainnya. Disusul kemudian oleh buku-buku 

tasauf, ilmu alat (nahu sharaf) dan sebagainya. Dilihat dari buku-buku fighnya 

yang tinggal, ia mempunyai buku figh satu mazhab, dan ia juga memiliki buku 

fiqh beberapa mazhab yang dikenal dengan fiqh muqarran (fiqh komperatif). 

Dari peninggalan Sjech Mudo berupa buku, ternyata tidak semuanya utuh 

dan terawat sebagaimana yang diharapkan. Banyak buku-buku beliau dalam 

jumlah yang bervariasi habis dan rusak dimakan usia, hingga terpaksa dibakar 

karena sudah bercerai-berai dan tidak diketahui ke mana masing-masing 

lembaran yang bercerai berai itu harus berinduk. Sebagian bukunya lagi, juga 

tidak sempurna disebabkan dimakan rayap. Di antara kitab kuning klasik yang 

tersisa dan dapat diselamatkan dalam bentuk fiqh yaitu: 

1. Syarh al-Minhaj, karya Zakaria al-Anshari (4 jilid). 

2. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, karangan Syamsu al-Din 

Muhammad ibn Imam Shihab al-Din Ahmad al-Ramli. 

3. Hasyiyah al-Bajrami ‘ala Syarh al-Khatib, karangan al-Bajrami.  

4. Mizan al-Qubra, karangan Muhammad ibn Abdurrahman al-Dimasqi al-

Usmani al-Syafi'i.  
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5. Al-Muhazzab, karangan Abi Ishaq al-Syairazi.  

6. Jamal al-Minhaj, karangan Sjech Sulaiman.  

7. Bughyah al-Mustarsyidin.  

8. Bidayah al-Mujtahid, karangan Imam Suyuthi (2 jilid).  

9. Al-Bajuri, karangan Ibnu Qasim.  

10. Manasik Haji, karangan Shihab al-Din Ahmad ibn Hajar al-Haitami. 

11. Tanbighu al-Ghafilin. 

 

Di antara kitab-kitab tasauf yaitu:  

1. Syarh al-Syifa' (4 jilid)  

2. Barqiyah Mahmudiah fi Syarh Thariqah Muhammadiyah karangan Abi 

Sa'id al-Khudami  

3. Ihya Ulum al-Din karangan Imam al-Ghazali  

4. Irsyad al-Ibad ‘ila Sabil al-Irsyad karangan Sjech Zainuddin ibn Abdul 

Aziz ibn Zainuddin al-Maliabari  

5. Irsyadu al-Muridin  

6. Al-Barzanzi karangan Muhammad ibn Ahmad 'Ilyas al-Maliki  

 

Di antara kitab-kitab klasik dalam bentuk hadis dan ilmu alat  

1. Al-Syiraj al-Munir Svarlı al-Jami' al-Shaghir karangan Ali ibn Sjech 

Ahmad ibn sjech Nur al-Din Muhammad ibn Sjech Ibrahim al- al-Shaghir bi 

al-Aziziy. 

2. Subul al-Salam karangan Muhammad ibn ismail al-Amir al Yamin al-

San’ani 
3. Al-Mukhtasar al-Ma'ani karangan al-Dasuki. 

4. Syarh Tuhfatu al-Afdhal karangan Sulaiman Zhamzami  

5. Mabadi al-Arabi karangan al-Yasu'i  

6. Dan lain-lain  

 

Melihat buku yang ditinggalkannya yang sudah berusia lebih dari satu 

abad. Sjeh Mudo termasuk orang yang dapat memahami betul materi yang 

terdapat dalam masing-masing buku klasik, mengingat hampir tidak satu pun 

dari buku yang ditinggalkannya mempunyai coretan-coretan tertentu. Di 

samping itu, ia juga termasuk orang yang telaten dalam merawat buku dilihat 

dari kebersihan buku yang ada di dalamnya. Hampir tidak ditemui tulisan-
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tulisan atau goresan-goresan yang dapat merusak isi buku yang dapat 

memalingkan kosentrasi pembaca kepada goresan yang dibuat tersebut. 

Kalaupun ada tulisan yang terdapat di dalam buku, tulisan itu hanya 

diletakkan pada sudut pinggir halaman pertama sebagai petunjuk dari mana 

asal buku dan tahun berapa buku itu diperoleh. Dari sejumlah buku yang 

ditinggalkannya, tidak termasuk buku yang dipinjamkannya kepada orang lain 

ketika beliau masih hidup yang tidak kembali atau buku yang dipinjamkan 

setelah beliau wafat.  

Koleksi buku Sjech Hasbullah yang merupakan peninggalan beliau ketika 

masih hidup, semuanya kelihatan berasal dari Timur Tengah, khususnya dari 

Mekah yang dibawanya ketika ia kembali ke tanah air selesai belajar. Di 

antara tulisan yang dibuat pada lembaran pertama bertuliskan “Dari karunia 

Allah melalui tangan haji Ibn Haji Ahmad Idris Pakan Sinayan, dibeli di Mekah 

al-Musyarifah tahun 1329”.  
Dalam buku yang lain juga banyak dijumpai kata-kata “kitab ini di 

wakafkan kepada Haji Hasbullah ibn Haji Ahmad Idris Pakan Sinayan pada 

tahun 1939 Hijrah/1918 Masehi. Tidak dituliskan siap yang mewakafkan buku 

kuting tersebut kepada Sjech Mudo, tetapi melihat buku yang mahal dan 

tebal-tebal serta dalam jumlah yang relatif banyak, maka dapat diperkirakan 

bahwa yang mewakafkan buku tersebut mempunyai hubungan yang istimewa 

dengan Siech Mudo. Semua kata-kata yang dipergunakan dalam setiap buku 

ditulis dengan bahasa Arab, lengkap dengan penanggalannya. Hampir 

Tidak ditemui buku peninggalan beliau yang merupakan cetakan dalam negeri 

dalam bentuk bahasa Arab atau bahasa Indonesia.  

Selain buku dalam bentuk materi, Sjech Hasbullah juga meninggalkan 

tanah bekas surau Pandak sebagai tempat aktifitas beliau untuk memberikan 

pendidikan dan pengajaran dahulunya. Surau yang ada tersebut setelah Sjech 

Mudo Wafat dibuka dan diganti dengan rumah. Rumah yang dibangun tidak 

difungsikan lagi sebagai tempat pendidikan sebagaimana yang dilakukan oleh 

Sjech Mudo sebelumnya, tapi digunakan hanya sebagai tempat tinggal saja, 

mengingat tidak ada lagi generasi yang akan melanjutkan pendidikan agama 

setelah Sjech Mudo wafat.  

Selain perumahan bekas Surau Pandak dan tabek yang ada di depannya, 

Sjech Mudo juga memiliki tanah di bawah surau Pandak yang kemudian 

dibangun rumah dalam kurun waktu yang hampir bersamaan dengan 
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pembangunan Surau Pandak. Di samping itu, Sjech Mudo juga memiliki tabek 

dan sawah yang saling bersebelahan di dekat Surau Pinang (di depan Mushala 

al-Mukminin).  

Sjech Mudo yang dibesarkan dari suku Pisang, setelah dewasa dan 

menjadi ulama besar, tidak lupa dari mana ia berasal. Sebagai bagian dari 

masyarakat Minangkabau, Sjech Mudo juga menjunjung tinggi falsafah adat 

yang mengatakan:  

 

Kaluak paku kacang balimbiang,  

Tampuruang lenggang-lenggokkan,  

Bao manurun ka suruaso,  

Tanamlah siriah di ureknyo,  

 

Anak dipangku kamanakan dibimbiang,  

Urang kumpuang dipatenggangkan,  

Tenggung nagari jan binaso,  

Tenggang sarato jo adatnyo.
40

  

 

Sjech Mudo sebagai seorang mamak di Minangkabau, juga tidak 

lupa kepada kamanakannya ketika Ia mampu untuk membimbing 

kamanakannya. Ia juga tidak lalai terhadap tanggungjawabnya sebagai bapak 

bagi anak-anaknya. Ketika Angku Siah masih hidup, ia telah melakukan 

perannya sebagai mamak, bapak, suami dan sebagai anggota masyarakat. 

Peran mamak untuk membimbing kamanakan dilaksanakannya dengan cara 

memberikan tanah dan tabek sebagai wujud pemahamannya terhadap adat 

Minangkabau. Tanah yang diberikan Sjech Mudo terhadap kamanakannya 

yang bernama Karimah, dibangun untuk rumah dan sebagian lagi dijadikan 

sawah untuk berusaha. Sedangkan tabek dijadikan untuk memelihara ikan 

untuk peningkatan ekonomi. Untuk anak-anak dan istrinya, juga 

diberikan tanah dan juga tabek yang terletak di sebelah Surau Pinang dan di 

depan Surau Pandak. Sjech Mudo sudah memposisikan Ayah sebagai bagian 
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yang penting dalam keluarga terkait dengan pembagian harta sebagaimana 

yang terdapat dalam kajian fiqh. Ada upaya yang dilakukan Sjech Mudo untuk 

melakukan reformasi adat terkait dengan distribusi harta di tengah-tengah 

masyarakat yang matrilineal di Minangkabau. 

Karimah merupakan anak perempuan dari Saudara perempuan kandung 

Sjech Mudo yang dapat dikatakan sebagai kamanakan perempuan kontan 

yang bersuku Pisang, karena Karimah punah (tidak mempunyai anak 

perempuan), hartanya beralih kepada saudara perempuan yang bernama Mai 

Raki (nenek dari Rupa'a).  

Pemberian tanah dan tabek dilakukan Sjceh Mudo ketika beliau masih 

hidup sebagai wujud dari pemahamannya terhadap syarak dan adat. Tanah 

yang diberikannya kepada kamanakan dan anaknya bukan merupakan harta 

tuo atau harta pusako tinggi, tetapi harta yang diperolehnya dari hasil 

pencahariannya sendiri ditambah dengan hasil perkawinannya dengan Tarabi 

dan Malan. Oleh karena itu, ia berhak memberikan harta kepada anak dan 

isterinya dari harta yang diperolehnya. 

 

 

Foto: Surat Keterangan Hibah dan pemberian Sjech Hasbullah kepada dua Anak 

Perempuannya; Djoesni dan Moesni. 

 

Pemberian hibah oleh Sjech Hasbullah kepada dua orang anaknya dengan 

membuat surat keterangan hibah dan pemberian yang dilakukan di depan 

ninik mamak dari suku pemberi dan suku penerima. Suku pemberi 
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merupakan suku Pisang Tobo Ladang Pakan Sinayan yang merupakan suku 

dari Sjech Hasbullah sedangkan suku penerima adalah Suku Simabur. Dari 

ninik mamak suku Pisang, hibah dilakukan atas izin ahli waris adat oleh Raki 

(Pr) dan Djela (mamak) serta Kani. Hibah yang dilakukan Sjech Hasbullah 

dibuktikan dengan adanya cap jari dari masing-masing mereka dan cap jari 

penerima hibah. Pemberian hibah juga dilakukan di hadapan ninik mamak 

dalam nagari Pakan Sinayan yang terdiri dari Imam, Khatib, Qadhi dan Bilal 

serta beberapa orang saksi. 

Ketika membuat surat keterangan pemberian hibah, Sjech Hasbullah juga 

menjelaskan bahwa surau, dapur, tanah dan kolam ikan yang dihibahkan 

kepada dua anak perempuannya merupakan hartanya sendiri tanpa 

berserikat dengan harta tua dari suku Pisang. 

Terakhir surat keterangan hibah dilakukan pada masa penjajahan Jepang 

yang diberikan pada tanggal 1 Gatsu, 18 Niti, Sjowa 20/2605. Pemberian 

hibah dibubuhi pranko Jepang yang tertulis Dai Nippon dengan harga f. 150 

(seratus lima puluh sen). Surat hibah ditandatangani oleh pemberi dengan 

menggunakan bahasa Arab yang bertuliskan Hasbullah.  

Dalam konsep dasar adat Minangkabau, harta yang dibeli seorang laki-laki 

biasanya turun ka kamanakannya, sekalipun harta itu dibeli dengan hasil 

pencahariannya sendiri, karena menurut adat, seseorang yang dilahirkan dan 

dibesarkan dengan harta kaumnya, la dibiayai oleh harta kaumnya, menyusu 

dari harta kaumnya, maka setelah ia mampu untuk mandiri, harta 

pencahariannya menjadi harta kaumnya dan kalau ia meninggal, hartanya 

diwarisi oleh kamanakannya, namun karena ikut serta anak dan istrinya untuk 

meringankannya selama ini, maka harta itu dibagi antara anak dan kaumnya, 

yang mempunyai modal kaumnya, sementara yang memperbesar modal 

adalah anak dan istrinya, sehingga dengan demikian, harta yang seperti ini 

sama dengan “suarang baragiah, sakutu babalah".
41

 Di antara bentuk 

suarang baragiah dan sakutu babalah yang dilakukan Sjech Hasbullah adalah 

dengan memberikan hibah kepada anak perempuannya seperti surat hibah 

yang terlah disebutkan di atas. 
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Konsep dasar adat yang seperti ini secara perlahan mengalami evolusi 

hingga terjadinya pemisahan harta pusako tinggi dengan harta pusaka rendah. 

Harata pusaka tinggi turun ka kamanakan, sementara harta pusako rendah 

dibagi menurut ketentuan hokum kewarisan Islam. Perubahan adat yang 

seperti ini terjadi setelah dikompromikannya adat dengan syara’ yang 
didasarkan kepada adat basandi syarak, syara’ basandi kitabullah. Namun 
sekalipun harta diperoleh dalam bentuk harta pusako randah yang dapat 

diwarisi oleh anak dan istri, adat tetap mengingatkan agar mamak tidak 

melepaskan diri dari kamanakannya sebagaimana yang diungkapkan oleh 

mamangan adat “anak dipangku, kamanakan dibimbiang”. 
Berbeda halnya jika harta yang dipergunakannya harta pusaka tinggi, 

maka semua harta Itu dalam adat Minangkabau diwarisi oleh kamanakannya 

secara penuh seperti tanah perumahan dan parak yang terdapat di Tobo 

Ladang, semua harta ini diwarisi oleh kamanakannya secara utuh.  

Menurut Datuak Sanggoeno Dirajo dan B. Datuak Seri Maharadjo bahwa 

harta pusaka tinggi tidak boleh dibagi menjadi hak individu oleh orang yang 

menerima pusaka, namun harta pusaka itu tetap menjadi harta berserikat 

yang terdapat dalam kaum yang menerima harta secara turun-temurun. 

Artinya harta pusaka itu tetap menjadi milik bersama. Jika hasil harta pusaka 

melebihi dari kebutuhan yang diperlukan, maka kelebihan itu juga digunakan 

untuk memperbesar harta pusaka tinggi tersebut.
42

 

Jika dilihat dari fakta yang ada terkait dengan pembagian harta pusaka 

tinggi di Minangkabau menurut Keebet Von Benda-Beckmann, masyarakat 

tidak mengenal adanya hak pewarisan dan juga tidak mengenal adanya hak 

ahli waris.
43

 Jika seorang anggota keluarga meninggal dunia, maka harta yang 

ditinggalkan oleh si mati menjadi milik bersama dari kaum tanpa dibagi 

seperti pembagian harta individu yang terjadi di Barat. 

Terpisahnya harta pencaharian dengan harta pusaka berlaku secara 

evolusi, kemudian berakhir dengan adanya pengesahan formal dengan 

terangkatnya putusan dan kesepakatan antara ninik-mamak, alım-ulama, dan 
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cerdik-pandai pada pertemuan yang dilakukan di Bukittinggi tahun 1952.
44

 

Dalam pertemuan tersebut ditetapkan bahwa harta pusaka tinggi diturunkan 

secara adat, sedangkan harta pencarian, dibagi menurut hukum kewarisan 

Islam. Kesepakatan pembagian harta ini kemudian dikuatkan oleh seminar 

Hukum Adat Minangkabau yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum 

Universitas Andalas
45

 di Padang tahun 1968.  

Berbeda dengan pendapat Ahmad Khatib
46

 yang tinggal di Mekah pada 

waktu itu, menurutnya Masyarakat Minangkabau telah memakan harta 

haram dengan tidak melaksanakan kewarisan Islam sesuai dengan tuntutan 

syara'. Pengharaman kewarisan adat matrilineal dijelaskannya secara 

komprehensif dalam karyanya yang berjudul al-Da’I al-Masmu’ fi Radd ‘ala 
Man Yuritsu al-Ikhwan wa Aulad al-Ahwat Ma’a Wujud al-Ushul wa al-Furu’, 
bahwa pewarisan di Minangkabau merupakan pewarisan yang menyalahi 

syara’.47
 Kritikan tajam Ahmad Khatib ini terjadi ketika harta di Minangkabau 

masih berbentuk umum tanpa memisahkannya dengan harta pencaharian.
48

 

Setelah adanya pemisahan harta pusaka dengan harta pencaharian, maka 
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harta pusaka dibagi menurut adat yang dianggap sebagai harta wakaf atau 

harta musabalah, sedangkan harta pencaharian dibagi menurut ketentuan 

kewarisan Islam.
49

 

Kelihatannya, Sjech Mudo ketika akan menikah dengan Tarabi dan 

Malan tidak membuat ketentuan-ketentuan khusus seperti perjanjian 

perkawinan terkait dengan harta yang dibawa Sjech Mudo dalam 

perkawinannya, karena selain Undang-undang dalam bentuk hukum positif 

belum terbentuk, tindakan memisahkan harta pribadi yang akan dibawa 

dalam perkawinan juga tidak lazim dilakukan di Minangkabau, termasuk di 

Pakan Sinayan. 

Perjanjian perkawinan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata dan undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dibentuk tahun 

1974 yang dibentuk pada masa Orde Baru sebenarnya merupakan konsep 

hukum keperdataan Eropa yang dicangkokkan kepada hukum positif di 

Indonesia. Perjanjian perkawinan (huelijksyoorwaanden) dapat diartikan 

sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh masing-masing pihak, baik dari 

calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan untuk memisahkan 

hartanya masing-masing sebelum dilakukannya perkawinan melalui akta 

notaris.
50

  

Salah satu system adat dengan garis keturunan yang berbentuk 

matrilineal di Indonesia adalah adat Minangkabau. Adat Minangkabau 

mengenal perkawinan dari satu suku dengan suku lain (eksogami). Biasanya 

suami tinggal di rumah isteri yang berasal di luar sukunya. Untuk menunjang 

kehidupan mereka, ada beberapa harta yang mungkin dipergunakan yaitu:  

1. Harta tepatan, yaitu harta yang telah ada di rumah isteri sebelum 

dilangsungkannya perkawinan. Penyebutan harta tepatan karena dalam 

adat Minangkabau laki-laki yang tinggal di rumah isterinya. Ketika suami 

datang untuk tinggal di rumah isterinya, ia telah mendapatkan harta di 

rumah isterinya tersebut. Harta tepatan ini dapat dibagi dua yaitu:  
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a. Harta pusaka, yaitu harta yang dimiliki isteri secara kolektif yang 

dipusakai dengan turun-temurun, baik harta pusaka rendah atau 

pusaka tinggi. Harta ini merupakan harta isteri dengan kerabat isteri 

lainnya. 

b. Harta pencaharian yang didapat isteri, baik yang diperoleh dengan 

usahanya sendiri atau hibah yang diberikan secara perorangan. Harta 

ini sepenuhnya merupakan harta isteri tanpa mempunyai keterkaitan 

dengan harta kaum.  

 

2. Harta bawaan, yaitu harta yang telah dimiliki suami sebelum perkawinan 

berlangsung. Harta bawaan ini ditempatkan suami di rumah isterinya 

atau harta yang diperoleh suami secara perorangan dalam perkawinan. 

Biasanya harta bawaan ini dipergunakan suami untuk menunjang 

kehidupan berumah tangga. Dilihat dari cara suami mendapatkan harta, 

maka harta bawaan itu dapat dipisahkan kepada dua bentuk yaitu : 

a. Harta pusaka yang diterima suami dari mamak atau kaumnya, baik 

dalam bentuk pusaka rendah atau pusaka tinggi. Suami hanya berhak 

memakai harta kaumnya dan tidak boleh mewariskan kepada anak-

anaknya kemudian. Suami yang membawa harta ke rumah isteri di 

Minangkabau tidak lazim terjadi, karena menurut adat, laki-laki tidak 

ikut secara langsung mengambil manfaat dari harta pusaka, kecuali 

dari pihak perempuan. Dalam keadaan tertentu, seperti si ibu tidak 

mempunyai anak perempuan, maka harta pusaka rendah dari si ibu 

dapat dimanfaatkan oleh anak laki-laki selama ia masih hidup. Inilah 

yang dimaksud dengan harta bawaan dalam bentuk harta pusaka.  

b. Harta pencaharian, baik yang bernama tembilang besi, terbilang emas 

atau yang diterimanya secara hibah. Masing-masing harta ini berada 

di bawah wewenang pemilik harta.  
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3. Harta perkawinan yaitu harta yang diperoleh selama berlangsungnya 

perkawinan, baik atas usaha suami, usaha isteri atau atas usaha bersama 

suami isteri. Bentuk ketiga inilah yang tepat disebut harta pencarian 

suami isteri yang sudah berkembang pada saat sekarang.
51

  

  

Harta pusaka tinggi juga dapat bertambah atau berkurang. Pertambahan 

harta pusaka tinggi dapat terjadi dengan adanya komitmen dari masing-

masing yang mewarisi harta pusaka rendah atau harta pencarian untuk 

mempertahankan harta tersebut untuk tidak dibagi kepada masing-masing 

ahli waris. Harta pusaka rendah juga bisa berubah menjadi harta pusaka 

tinggi jika dibiarkan saja atau tidak dibagi berdasarkan ketentuan hokum 

Islam oleh masing-masing penerima sampai 4 generasi berikutnya. Harta yang 

seperti ini dalam adat Minangkabau disebut dengan harta susuk (disisip).
52

 

Berubahnya harta pencarian menjadi harta pusaka tinggi sebagaimana yang 

diungkapkan dalam adagium: 

 

Dari niniek turun ka gaek 

Dari gaek turun ka uwo 

Dari uwo turun ka mande 

Dari mande turun ka nan puan 

 

Harta pusaka tinggi juga dapat berkurang jika ada upaya-upaya yang 

dilakukan oleh masing-masing paruik atau Payuang untuk menggadai hingga 

tidak dapat ditebus sampai waktu yang panjang atau dilego/dijual kepada 

orang lain karena berbagai alasan seperti punah, kebutuhan ekonomi, 

ketidakpahaman mamam/penerima waris terhadap posisi harta pusaka tinggi 

atau factor-faktor lain yang mempengaruhinya. 

Ketika Sjech Hasbullah wafat, ia telah memainkan perannya sebagai 

seorang mamak dan sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab. 

Termasuk perannya dalam masyarakat dalam membangun nagari 
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berdasarkan tuntutan Islam dan adat sebagai perwujudan dari kecintaannya 

terhadap kampong halamannya.  



 

 

 

 

 

REKONSTRUKSI PENAFSIRAN ISLAM DALAM 

KONTEKS LOKAL MINANGKABAU  

OLEH SJECH HASBULLAH 

 
A. PENAFSIRAN ISLAM SJECH HASBULLAH DI BIDANG KEAGAMAAN  

Sjech Mudo dengan tinggi badan sekitar 156 dan postur tubuh ukuran 

sedang banyak melakukan aktifitas keagamaan di Pakan Sinayan. Murid Sjech 

Mudo selain berasal dalam lingkup nagari Pakan Sinayan, juga berasal dari 

daerah tetangga, seperti Koto Tuo. Balingka, Koto Gadang bahkan sampai 

mencakup propinsi Sumatera Barat, seperti Sicincin, Pariaman, dan daerah 

lainnya.  

Menyangkut dengan materi keagamaan yang disampaikan Sjech Mudo 

terhadap masyarakat, kelihatannya ada dua kelompok yang diajar Angku Siah. 

Pertama, yang berasal dari anak-anak. Kelompok ini kelihatannya tidak 

memerlukan pengupasan agama secara mendalam karena pelajaran yang 

diberikan kepada anak-anak masih dalam bentuk dasar, sekedar bekal 

mereka untuk mampu mengikuti pelajaran selanjutnya. Orientasi pelajaran 

agama terhadap anak-anak lebih diutamakan bagaimana anak-anak mampu 

untuk membaca al-Qur’an dengan baik ditambah pengetahuan dasar tentang 

fiqh, sejarah dan lain sebagainya. 
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Kelompok kedua adalah orang-orang yang sudah dewasa. Pengajaran 

yang dilakukan Angku Siah mulai berfariasi dan penalaahannya mendalam. 

Tidak jarang kemudian Angku Siah setiap melakukan pengajian dengan 

membawa kitab kuning dan membacanya di tengah-tengah pendengar. 

Materi yang disampaikannya seperti fiqh, tasawuf, balagah, nahu, sharaf, dan 

lain sebagainya. Sering juga kemudian semua disiplin keilmuan terpakai 

dalam membaca kitab kuning dan dalam menjawab pertanyaan yang timbul 

dari para pendengarnya. Dalam mengajar, Sjech Mudo tidak memisahkan 

peserta didik atau masyarakat umum dalam kelas kelamin. Laki-laki 

bercampur dengan perempuan tanpa ada batas-batas tertentu, hanya saja, 

ada bagian yang diperuntukkan bagi perempuan dan ada bagian lain yang 

diperuntukkan bagi laki-laki. 

Sebagaimana lazimnya dalam perguruan agama Islam, materi tauhid 

menjadi kajian penting dan sangat mendasar, sehingga materi ini diajarkan 

tidak hanya menerangkan bagaimana ke-Esa-an Allah di dalam surau secara 

tatap muka, tetapi untuk lebih mendekatkan pemahaman masyarakat 

terhadap tauhid dan memudahkan untuk menghafalnya. Angku Siah meminta 

pendengar untuk menyanyikannya dengan irama tertentu. Kaji yang 

dinyanyikan itu seperti sifat yang dua puluh
53

, shalawat atas Nabi, dan lain 

sebagainya. Malah membaca shalawat dengan cara menyanyikannya yang 
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Kusa’I Sungai Landai, Kitab Aka’id al-Iman, (Bukittinggi: Haji Sulaiman, 1922), 1-7. 

Uraian tentang sifat yang 20 digambarkan sjech Jalaluddin al-Kusa’I  secara logis dan 

mudah dicerna pembaca, seperti apa yang dimaksud dengan mustahil? Sesuatu yang 
tidak masuk akal atau sesuatu yang tidak tergambar dalam akal selama-lamanya. Seperti 
apa contoh kongkritnya? Seperti berkumpulnya gerak dan diam dalam satu waktu dalam 

satu tubuh. meskipuan Snouck Hurgronje melihat materi sifat yang dua puluh 

merupakan materi dogmatis yang tidak menggunakan akal. Lihat C. Snouck 

Hurgronje, Kumpulan Karangan C. Snouck Hurgronje, (Jakarta: INIS, 1992), 46. 
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ada pada Angku Siah dahulu masih diwarisi sampai sekarang seperti 

pembacaan shalawat terhadap Nabi setelah selesai shalat Tarawiah dan Witir 

pada bulan Ramadhan. Shalawat yang dibaca setelah shalat tarawih pada 

bulan Ramadhan yaitu: 

 

 اللهم صل على دمحم يا رب صل عليه وسلم
 اللهم صل على دمحم يا رب بلغه الوصيلة  

 اللهم صل على دمحم يا رب خصه
 اللهم صل على دمحم يا رب وارض عن الصحابة

 اللهم صل عل دمحم يا رب وارض عن السللة
 اللهم صل عل دمحم يا رب وارض عن المشائخ

 اللهم صل عل دمحم يا رب وارحم والدة
 اللهم صل عل دمحم يا رب ورحماولدنا

 

Materi tentang sifat dua puluh merupakan bagian dari objek kajian dari 

penganut thariqat yang diajarkan dan diamalkan hampir di semua thariqat 

yang terdapat di surau-surau. Sedangkan upaya menghafalnya dengan cara 

mendendangkannya secara bersama-sama disebabkan karena rata-rata 

penganut thariqat yang terdiri dari orang-orang dewasa dan lansia tidak 

dapat tulis baca.
54

  

Sjech Mudo berhasil mengharmonisasikan syari'ah dan tasauf dalam satu 

rangkaian ibadah yang dilakukan setelah shalat tarawih. Ada ciri-ciri yang 

dapat dilihat dari rangkaian shalawat dan aktifitas shalat tarawih yang 

dilakukan dengan menggerakkan badan dan kepala. 

Penguasaannya terhadap ilmu alat dan kecepatannya dalam memahami 

masalah yang terdapat dalam kitab kuning menjadi keistimewaannya 

dalam menyelesaikan persoalan fiqh baginya seperti membaca huruf latin 

tanpa mendapatkan kendala yang berarti. Dalam menjabarkan fiqh terhadap 

masyarakat atau masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan materi 

keislaman, Angku Siah menggunakan bahasa Arab Melayu dengan cara 

mendiktekan kepada pendengarnya. 
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 M. Sanusi Latief, Gerakan Kaum Tua, 101.  
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Dalam Mengajar, Angku Siah biasanya memakai baju putih yang panjang 

(jubah) dan dilengkapi dengan sorban putih atau hitam yang masing-masing 

ujungnya diikatkan di kepala bagian belakang seperti layaknya orang Arab. Di 

samping memakai jubah dan sorban, Angku Siah juga memanjangkan jenggot. 

Pemakaian jubah dikombinasikan dengan pemakaian sarung pada bagian 

bawah sebagai ganti celana panjang. Pakaian seperti ini juga 

sering digunakannya di luar surau yang terlihat ketika Angku Siah berjalan di 

jalan raya untuk keperluan tertentu dalam masyarakat. Sangat terlihat 

penerimaan Islam oleh Sjech Hasbullah dengan segala unsur bawaannya 

seperti bahasa Arab dengan tulisannya, pakaian dengan modelnya, atribut 

dan adat istiadatnya.
55

 

Pakaian pada masa Sjech Mudo masih sangat sederhana, guru mengaji 

atau ulama tradisional biasa memakai baju teluk belanga dan kain sarung  

dengan tangkelek. Pada sebagian tempat, guru mengaji tidak memakai sandal 

dengan pakaian seadanya. Berbeda dengan sekolah yang digagas Belanda 

yang memperkenalkan jas tutup, celana dan sepatu.
56

  

Kajian fiqh yang disampaikan Sjech Mudo menyangkut aurat kemudian 

menginternalisasi dalam pakaian, khususnya perempuan, sehingga menutup 

aurat bagi perempuan tidak dapat dipisahkan dari kebiasaan masyarakat.
57

 

Kadang dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak yang mandi di 

tabek Surau Pinang, Sjech Mudo mengambil pakaian anak-anak tersebut, 

sehingga mereka jera untuk mandi di tempat umum tanpa pakaian, 

khususnya yang perempuan.
58

 

Dilihat dari materi keagamaan yang disampaikan Sjech Mudo, masyarakat 

dituntut untuk melaksanakan agama secara konsisten seperti melakukan 

shalat yang lima waktu, puasa pada bulan Ramadhan, atau melaksanakan 

amal ibadah lainnya. Selain itu, Sjech Mụdo menganjurkan masyarakat agar 

meninggalkan perbuatan yang dilarang agama, seperti berjudi, mengadu 

ayam, dan lain sebagainya.  

                                                           
55

 Achadiati Ikram, Filologi Nusantara, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1997), 137.  
56

 Tsuyoshi Kato, Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 104.  
57

 Hj. Rusi’ah, hasil wawancara pada hari Ahad, 9, November 2003.  
58

 Rosma, hasil Wawancara pada hari Ahad, 9 November 2003.  



 

Rekonstruksi Penafsiran Islam Dalam Konteks Lokal Minangkabau | 61 

Pemahaman dan kemampuannya di bidang keagamaan juga tercermin 

dari rasa hormat masyarakat yang tinggi terhadap beliau. Sering orang yang 

berjudi melihat Angku Siah datang, mereka lari karena segan. Gaya berjalan 

Angku Siah yang tenang dan berwibawa menambah nilai-nilai kharismatik 

yang melekat pada dirinya. Metode dakwah yang ditempuhnya secara 

evolusioner atau bertahap. Berbeda pendekatan Sjech Muda dalam 

memberantas TBC dengan pendekatan yang dilakukan golongan putih atau 

kaum paderi yang disponsori oleh Haji Miskin,
59

 Haji Sumaniak,
60

 dan haji 

Piobang.
61

 Dalam mengembangkan dan memurnikan ajaran Islam, mereka 

mengadobsi langkah-langkah Wahabi
62

 yang cenderung bersifat radikal dan 
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 Haji Miskin berasal dari Pandai Sikek, sekitar 10 km arah ke Selatan dari Padang 

luar yang juga termasuk daerah Agam. Haji Miskin termasuk ulama tertua dari tiga 

ularna tersebut. Setelah kembali dari Mekah, ia menetap di daerah kelahirannya; 

Pandai Sikek. Dakwah yang disampaikannya kurang mendapatkan sambutan dari 

masyarakat sekitarnya, malah mendapat reaksi keras dari masyarakat hingga ia 

bermigrasi ke arah Ampek Angkek, Agam. Dalam mengembangkan misi dakwah, ia 

mendapatkan teman-teman setia yang membantu perjuangannya. Teman-teman 

yang membantu perjuangan Haji Miskin ini dikenal dengan sebutan "Harimau nan 

Salapan". Mereka adalah tuangku Nan Renceh dari Kamang, Tuangku di Padang Lua, 

Tuangku di Galuang. Tuangku Koto Ampalu dan haji Miskin sendiri. Lihat Hamka, 

Ayahku, (Jakarta: Umminda. 1982). 15. 

Ada perbedaan pendapat tentang anggota Harimau nan salapan, MD Mansur 

menyebutkan bahwa Haji Miskin tidak termasuk dalam kelompok Harimau nan 

salapan. Menurutnya, harimau nan salapan adalah Tungku Nan Renceh, Tungku 

Ladang Laweh, Tungku Padang Lua, Tuangku Di Galuang, Tuangku Barapi, Tuangku 

Lubuak Aua, Tuangku Biaro, dan Tuangku Kapau. Lihat MD Mansur dkk, Sejarah 

Minangkabau, (Jakarta: Bharata, 1970, 121. 
60

 Nama Haji Sumanik adalah haji Muhanimad Arif yang berasal dari Sumanik: Tanah 

Datar. la dikenal juga dengan nama Tuangku Lintau, karena ia pindah dari daerah 

Sumanik ke daerah Lintau yang masih dalam lingkungan Tanah Datar. Kepindahan 

Haji Sumanik ke Lintau juga dipengaruhi oleh reaksi keras masyarakat terhadap 

metode dakwahnya yang radikal. Hamka, Ayahku, 15.  
61

 Nama asli Haji Piobang adalah Haji Abdurrahman. Ia lahir di Piobang, Lima Puluh 

Kota. Ia dikenal juga sebagai penasehat militer Dewan Hariman nan Salapan. Lihat 

Burhanuddin Daya, Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam Kasus Sumatera 

Thawalib, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. 1995), 8 dan 45.  
62

 Gerakan Wahabi pertama kali dipelopori oleh Muhammad ibn Abd al-Wahab (1115 

H/17053 M- 1201 H/ 1787 M). Ia berasal dari Uyainah. Nejd di Saudi Arabia. Nama 

lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Abd al-Wahab ibn Sulaiman ibn Ali 

ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rasyid al-Tamimi, la banyak melakukan perjalanan ke 
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menginginkan perubahan masyarakat Minangkabau menuju tuntutan syara’ 
secara cepat. 

Surau Pandak selain berfungsi sebagai tempat ibadah dan belajar, surau 

ini juga dipergunakan untuk balai nikah. Apabila ada masyarakat yang akan 

menikah, biasanya calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan datang 

ke surau Pandak untuk dinikahkan oleh Sjech Mudo. Tidak jarang terjadi, jika 

laki-laki yang akan menikah kesulitan untuk mengucapkan shahadat disuruh 

oleh Angku Siah untuk berudhuk atau mandi terlebih dahulu. Setelah 

berudhuk atau mandi, baru prosesi pernikahan dilanjutkan oleh Sjech Mudo 

sampai selesai. 

Sebagai angku kali nagari, masyarakat juga sering menjemput Angku 

Siah untuk datang ke rumah mereka untuk mendo’a. Di Pakan Sinayan dan 
juga seperti daerah-daerah lainnya. Ada bulan-bulan tertentu yang dianggap 

afdhal untuk mendo’a seperti bulan Sya'ban ketika akan memasuki bulan 

Ramadhan. Pada bulan ini, di Pakan Sinayan dahulunya disebut juga dengan 

bulan Aluo
63

 karena masyarakat menyemarakkan bulan Sya'ban berdo'a, 

kemudian membuat kue aluo.  

                                                                                                                                            

berbagai tempat setelah menyelesikan pendidikannya di Madinah. la pergi antara lain 

ke Bashrah, Bagdad, Kurdistan, Hamdan dan Isfahan. Kemudian ia kembali ke tempat 

kelahirannya di Nejd. Berdasarkan pengamatan dalam perjalanan yang panjang itu, ia 

berkesimpulan bahwa tauhid umat Islam banyak yang terkontaminasi dengan paham-

paham yang berasal dari luar Islam. Tidak saja oleh pemujaan terhadap Wali-wali 

yang membuat orang berdo'a tidak lagi langsung kepada Allah, tetapi sudah melalui 

perantara syafaat Sjech atau wali tarekat yang dipandang sebagai orang yang dekat 

dengan Tuhan. Di samping itu, faham animisme juga masih mempengaruhi keyakinan 

umat Islam, oleh karena itu, menurut Mhd ibn Abdul al-Wahab, umat Islam harus 

segera dibebaskan dari berbagai hal yang menyesatkan dengan mengembalikannya 

kepada Islam yang murni seperti yang dianut dan dijalankan oleh nabi, sahabat, dan 

tabi'in sampai abad ke tiga hijrah. Ia mengarang kitab yang berisikan 

tentang pemurnian Tauhid. Di samping masalah tauhid yang menjadi fokus 

perhatiannya, ia juga menulis buku-buku di bidang lainnya yang menjadi dasar 

pemikirannya seperti  Tafsir Surat al-Fatihah, Mukhtasar Shahih Bukhari, Mukhtasar 

al-Sirah al-Nabawiyah, Kitab al-Kaba’ir, Kashf al-Syubhat dan lain-lain. Lihat Harun 

Nasution, Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran Gerakan, Cet. ke-9, (Jakarta: 

Bulan Bintang. 1992), 23-26. 
63

 Aluo adalah sejenis makanan ringan yang disajikan pada bulan Sya’ban ketika acara 
mendo'a diadakan. Aluo dibuat dari beras pulut yang direndang kemudian ditumbuk 



 

Rekonstruksi Penafsiran Islam Dalam Konteks Lokal Minangkabau | 63 

Hajatan mendo'a biasanya dilakukan masyarakat dengan cara 

mengundang Sjech Mudo sebagai ulama untuk menyambut Ramadhan dan 

diletakkan di kapalo jamba di tengah rumah. Untuk melakukan do'a, biasanya 

masyarakat meminta Sjech Mudo untuk memimpin, karena menurut mereka, 

do'a yang dilakukan dan dipimpin oleh Angku Siah lebih afdhal dan lebih 

cepat dikabulkan Allah Swt dibandingkan dengan do'a orang-orang biasa. 

Sering terjadi dalam hajatan do'a, masyarakat meminta Sjech Mudo datang 

ke rumah yang bersangkutan secara serentak dalam jumlah relatif banyak 

dan dengan jarak yang berjauhan, sehingga Sjech Mudo makan di tempat 

orang yang mengundang berdo’a sekedarnya, mengingat banyaknya tempat 
berdoa lain yang harus dikunjungi. Dengan cara seperti ini, tujuan masyarakat 

untuk berdo'a dengan cara memanggil Sjech Mudo terlaksana dan Sjech 

Mudo sendiri tidak kekenyangan dalam melakukan perjalanan.  

Terjadinya tumpang-tindih undangan mando'a terhadap Sjech Mudo, 

mengingat acara Sya'banan dalam masyarakat sudah dijadikan seremonial 

agama dan adat secara pilin bapilin. Untuk mengunjungi acara berdo'a, 

menyampaikan pengajian dan tujuan-tujuan lainnya, Sjech Mudo biasanya 

datang dengan cara jalan kaki karena keterbatasan alat transportasi. 

Dalam membenahi pendidikan anak nagari secara umum masa Sjech 

Mudo, belum terlihat adanya suatu kesepakatan yang dituangkan dalam 

bentuk organisasi dengan membentuk sekolah. Belum ada guru-guru yang 

diberi tanggung jawab dalam satu bidang studi tertentu. Masing-masing 

pasukuan di Pakan Sinayan mempunyai sekolah yang ditempatkan dalam 

surau dan tersebar di beberapa tempat dengan menunjuk seorang guru 

agama. 

Di sisi lain, masyarakat juga mempunyai peluang yang besar untuk 

menentukan pilihannya di mana dan dengan siapa mereka akan belajar. 

Ketinggian ilmu seorang guru terkadang mengakibatkan terbenamnya surau-

surau lain yang juga memiliki pendidik di mana surau itu berada. Tindakan 

yang dilakukan oleh masing-masing guru atau malin dalam pasukuan 

                                                                                                                                            

menjadi tepung, setelah itu, dimasukkan dalam cetakan tertentu dan diberi gula serta 

kelapa sampai siap untuk dimakan pada acara mendo’a. 
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merupakan amanah suku atau inisiatif dari masing-masing pihak untuk 

membenahi aktivitas belajar mengajar.  

Tidak terbentuknya sekolah dalam satu organisasi yang teratur dan 

mempunyai orientasi yang jelas disebabkan adanya politik Belanda yang 

melarang anak pribumi mengecap pendidikan tinggi. Pendidikan bagi bangsa 

pribumi dibatasi sekedar mereka mampu untuk dijadikan pesuruh Belanda 

untuk melakukan tugas tugas sederhana seperti administrasi perkantoran
64

 

bagi yang tamat dari sekolah guru atau normal school.
65

  

Diantara normal School yang ada, salah satunya berada di Bukittinggi. 

Tepatnya di Birugo atau sekolah SMAN 2 sekarang yang dulu disebut sebagai 

sekolah Raja. Guru sekolah raja dipilih dari bangsa Belanda, kecuali 3 orang 

yang berasal dari pribumi, diantaranya S. Nawawi yang mengajar bahasa 

Melayu.
66

  

Selain itu, pendidikan menurut Belanda dapat mengakibatkan timbulnya 

kesadaran pribumi terhadap hak-haknya sebagai manusia yang pada akhimya, 

akan menghilangkan kepentingan Belanda di tanah jajahan seperti Indonesia, 

termasuk sekolah agama yang dikhawatirkan munculnya gerakan Islam anti 

pemerintahan Belanda.
67

 Pemberangusan pendidikan juga berlaku terhadap 
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 Tamatan Normal School yang merupakan sekolah guru pada masa Belanda 

diutamakan untuk lowongan pengawasan tanaman kopi, sekretaris, dan personil 

kepala gudang. Sedangkan bagi orang Minang yang lebih terpelajar, akan 

ditempatkan sebagai pejabat atau asisten bagi administrasi Belanda. Lihat Elizabeth 

E. Graves, Asal-usul Elite Minangkabau Modern; Respons terhadap Kolonial Belanda 

Abad XIX/XX, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 163-164.  
65

 Normal school pertama untuk laki-laki didirikan pada tahun 1915, sedangkan untuk 

perempuan didirikan pada tahun 1918. Normal school untuk laki-laki pertama 

ditempatkan di Padang Panjang di samping daerah Blitar, Jember, Garut, Jombang 

dan Makasar. Sedangkan untuk perempuan diletakkan di Padang Panjang (1918), 

Blitar (1919), Tondano (1920) dan Salatiga (1933). Isi kurikulum Normal school hanya 

sekedar memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar membaca, menulis dan 

berhitung yang diakhiri dengan seleksi ujian sekolah negeri. Lihat Mochtar Buchori, 

Evolusi Pendidikan di Indonesia dari Kweekschool ke IKIP: 1852-1998, (Yogyakarta: 

Insist, 2007), 15-21. 
66

 Masykur Arif Rahman, Tan Malaka Pahlawan Besar yang Dilupakan Sejarah, 

(Yogyakarta: Palapa, 2013), 33. 
67

 Elizabeth E. Graves, Asal Usul Elite Minangkabau Modern., 273.  
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pendidikan agama dalam tingkat lanjutan.
68

 Kurikulum yang dibangun 

Belanda adalah kurikulum yang menjauhkan anak didik dengan agama Islam. 

Agama sebagai mata pelajaran dilarang secara khusus.
69

 Efek selanjutnya 

adalah terjadinya pengerdilan nilai-nilai agama dalam perilaku masyarakat.  

Secara internal, sebelum Islam masuk ke Sumatera Barat melalui Aceh, 

masyarakat Minangkabau sudah mempunyai agama Hindu.
70

 Agama Hindu 

subur di Minangkabau dan sebagian sudah menjadi bagian adat sehingga 

proses penginternalisasian agama Islam dalam perilaku masyarakat 

membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tidak terkecuali pemberantasan 

TBC yang dilakukan Sjech Mudo.  

 

B. PENAFSIRAN ISLAM SJECH HASBULLAH DI BIDANG PENDIDIKAN  

Sjech Mudo pindah dari Tobo Ladang ke Surau Baru setelah menikah. Dia 

mulai menggeluti bagian pendidikan dengan membuka sekolah mengaji 

setelah mendirikan surau terlebih dahulu yang diberi nama dengan “Surau 
Pandak” di jorong Surau Baru. Penamaan Surau Pandak sebagai tempat 

mengaji disebabkan oleh karena adanya bunga yang disebut sebagai bunga 

Pandak. Bunga ini mempunyai batang yang dapat tumbuh menjadi besar 
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 Contoh kasus di daerah Batak umpamanya, subsidi sekolah sekuler yang diberikan 

Belanda untuk menekan bahaya islamisasi terhadap kepercayaan paganisme Batak. 

Penyebaran Islam dari Minangkabaum mengancap stabilitas politik di Tapanuli. Ibid., 

202. 
69

 Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 

Sejarah Sosial di Daerah Sumatera Barat, (Jakarta: P dan K 1983), 70  
70

 Menurut M. Nasroen, Agama Hindu dan Budha masuk ke Minangkabau abad V dan 

VI masehi. Masuknya agama Hindu ke Minangkabau seiring dengan masuknya India 

ke nusantara abad IV-VI dimana produksi lada sebagai komoditi perdagangan yang 

sangat menggiurkan sampai terjadinya imigrasi India ke Minangkabau pada masa 

Adityawarman abad XIV Masehi. Lihat Wannofri Samry and Azmi Fitrisia, “Fenomena 
Pengaruh Hindu Di Minangkabau,” in Prosiding-Seminar Nasional (Universitas Hindu 

Indonesia, n.d.), 373. Agama Hindu dan Budha tidak mempengaruhi adat dan 

kebudayaan, bahkan akhirnya Hindu dan Budha hilang dari Minangkabau. Lihat M 

Nasroen, Dasar Falsafah Adat Minangkabau (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 32. 

Selanjutnya, ketika Islam masuk ke Minangkabau abad XVI masehi, (bahkan ada yang 

mengungkapkan jauh sebelum itu, yaitu abad ke VII Masehi). ajaran Islam 

mempengaruhi adat dan budaya hingga berpadunya adat dan agama Lihat Suharman, 

“Sejarah Pendidikan Islam Di Minangkabau,” Turast; Jurnal Penelitian Dan 

Pengabdian 6, no. 1 (2018): 93.  
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seperti kayu dan mempunyai daun berwarna putih serta sari yang kuning 

ketika mekar. Bunga ini terdapat di sekitar surau sehingga lebih dikenal 

dengan sebutan Surau Pandak.  

Di samping membuka sekolah mengaji, Angku Siah juga aktif sebagai 

angku kali untuk menikahkan calon pengantin di daerah kanagarian Pakan 

Sinayan. Ketika beliau berada di Surau Baru, sebenarnya sudah ada surau-

surau lain di sekitarnya, seperti Surau Lenggek
71

 (Simabur), Surau Baru 

(Tanjuang), Surau Pinang (Simabur), Surau Sauang (Tanjuang), Surau Genteng 

(Pisang), Surau Bugih
72

, surau Lurah, surau Batui, Surau Titih di Sungai Dareh, 

dan surau Lurah.  

Dari beberapa surau yang ada tersebut, hanya ada beberapa buah surau 

yang dapat dikatakan aktif untuk melakukan pengajian, di antaranya yaitu 

Surau Sauang yang merupakan surau pasukuan Tanjuang yang digurui oleh 

Angku Labai Marajo. Surau ini terletak 20 meter dari simpang Lapau Batu. 

Selain itu, di atas Surau Sauang juga terdapat surau Bugih yang digurui oleh 

Ahmad dan guru Mubin.
73

 di Tobo Ladang sendiri juga ada tempat mengaji 

tepatnya di Surau Tangah yang merupakan surau pasukuan Melayu digurui 

oleh Labai Saibi. Di Tobo Ladang, juga ditemui surau Angku Bantan yang di 

gurui oleh Angku Bantan sendiri. Surau ini merupakan surau dari pasukuan 

Koto. Surau Lenggek sendiri sebenarnya juga mempunyai pimpinan yaitu 

Angku Kalajik, namun kelihatannya, aktifitas surau Lenggek tidak seharum 

aktifitas surau Pandak yang digurui oleh Sjech Mudo. 

Aktifitas ibadah dan kegiatan masyarakat lainnya, banyak difokuskan 

di Surau masing-masing suku. Dari kondisi yang seperti ini, nampaknya surau 

menjadi sentra untuk mensosialisasikan agenda pasukuan dan tempat 

mensosialisasikan diri anak pasukuan dalam berbagai bentuk; seperti bersilat, 
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 Sebutan Surau Lenggek karena sebagian atapnya dipalenggekan. Surau Lenggek ini 

terakhir terbakar dan tidak pernah diusahakan untuk membangunnya kembali.  
72

 Surau ini terletak di Batui (persimpangan antara jalan ke Padang Luar dengan ke 

Sungai Tanang yang terletak di sebelah kanan jika menuju ke Padang Luar). Surau ini 

juga memperlihatkan aktifitasnya sebagai tempat mengaji untuk masyarakat di 

sekitarnya, termasuk masyarakat Pakan Sinayan yang digurui oleh Labai Tajuddin. 
73

 Guru Ahmad dan guru Mubin yang mengajar di Surau Bugih merupakan guru 

yang terkenal mampu mengajar mengaji. Keduanya juga sempat dipanggil untuk 

mengajar di Surau Lurah. Kedua ulama ini sebenarnya berasal dari Aceh yang pindah 

ke Pakan Sinayan. 
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pasambahan, tempat tinggal anak laki-laki dan lain sebagainya. Di samping itu, 

surau juga difungsikan sebagai tempat belajar pasambahan, berbagi cerita 

dengan orang yang pulang di rantau, penyelesaian kejadian-kejadian dalam 

masyarakat
74

, termasuk belajar sihir. 

Di samping tempat belajar, surau juga difungsikan sebagai tempat transisi 

bagi laki-laki, khususnya duda dan bujang dalam lintas usia karena tidak ada 

kamar yang disediakan khusus untuk anak laki-laki di rumah ibunya. Seluruh 

kamar disiapkan untuk anak perempuan sampai ia menikah dan menjadi tua. 

Jika anak laki-laki ingin tidur, tempat yang biasa digunakan adalah ruang 

tengah yang bersifat sementara di samping sumando-sumando mereka tidur 

di kamar masing-masing istri mereka.
75

 

Di malam hari, surau dijadikan sebagai tempat bermalam bagi laki-laki 

dewasa, sedangkan di sore hari sampai shalat isya, dijadikan sebagai tempat 

belajar mengaji bagi anak-anak. Sidi Gazalba menggambarkan begitu 

besarnya fungsi surau di Minangkabau di samping sebagai tempat shalat yaitu 

asrama, tempat perayaan agama, tempat suluk, tempat bertemu, rapat, 

tempat menginap musafir, tempat berkasidah dan bergambus, dan lain-lain.
76

 

Anak-anak muda yang tidur di surau adalah anak-anak yang memiliki 

kecenderungan terhadap agama, mau melaksanakan ibadah dan 

meninggalkan yang dilarang syara’. Sedangkan anak-anak muda yang jauh 

dari agama, mereka biasanya tidur di banjur yaitu tempat yang digunakan 

untuk mempelajari adat istiadat dan tempat untuk bertukar fikiran.
77
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Di samping adanya surau, Pakan Sinayan juga memiliki mesjid yaitu 

masjid jami’, tetapi masjid hanya difungsikan untuk shalat jum’at semata. 
Mesjid dibuka pada hari-hari tertentu, khususnya pada waktu shalat jum'at. 

Selebihnya, aktifitas masyarakat banyak difokuskan di masing surau di 

masing-masing pasukuan. Kondisi mesjid yang seperti ini terjadi sekitar tahun 

1900.
78

 Pada waktu itu, mesjid baru dibangun dan belum memiliki konstruksi 

bertingkat dan permanen. Inilah mesjid pertama yang dibangun di atas tanah 

Mai Sanin yang di wakafkan untuk masyarakat atau nagari pada waktu itu. 

Mesjid yang dibangun pertama kali ini dinamai Musajik baukia, karena 

memang bagian pintu masuk mesjid dibuat dengan cara mengukirnya terlebih 

dahulu.  

Selang beberapa tahun Kemudian, konstruksi mesjid baru diperbaharui 

dengan konstruksi lantai tiga, (empat dengan gobah) ditambah dengan satu 

buah menara di sampingnya yang berfungsi untuk mengumandangkan azan,
79

 

sekalipun dengan corak konstruksi non permanen. Pada bagian dalam mesjid, 

khususnya mimbar, ditinggikan dan dibuat jenjang yang menghadap kepada 

jama'ah. Pada bagian mimbar diukir dengan ayat suci al-Qur’an. Aktifitas 
ibadah dalam mesjid secara umum biasanya dilakukan pada lantai dasar, 

sementara lantai lainnya belum dimanfaatkan secara maksimal.
80

 

Persoalan yang berpotensi muncul kemudian adalah pendirian masjid 

baru dalam sebuah nagari. Polemic pendirian masjid baru telah terjadi sejak 

masa Buya Hamka, bahkan jauh sebelum itu pada masa Haji Rasul (1879-1945) 

dan Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Dalam literature fiqh bermazhab Syafi’i, 
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 Antara masjid dan pasa Pakan Sinayan lama kelihatannya mempunyai jarak yang 

berdekatan mengingat pasa Pakan Sinayan lama terletak di depan masjid, maka 

diperkirakan pasa Pakan Sinayan lama berada di jalan ke rumah Salma (alm).  
79

 Ketika waktu shalat masuk, biasanya angku Bilal pergi ke atas masjid yang paling 

tinggi untuk mengumandangkan azan. Pelaksanaan azan di tempat yang tinggi 

difokuskan agar suara muazin terdengar dalam jarak yang cukup jauh. Azan 

dilaksanakan dengan cara mengambil seng kemudian dikerucutkan seperti terompet 

karena alat pengeras suara pada waktu itu belum ada. Setelah Sjech Mudo wafat, 

angku bilal yang terkenal mempunyai suara yang bagus dan sering 

mengumandangkan azan di masjid adalah Kari Sutan dan Mak Syukur.  
80

 Mengingat masjid belum dimanfaatkan secara maksimal, khususnya pada lantai 

tiga. Ruangan ini kadang dimanfaatkan oleh parewa untuk bermain koa. Ini terjadi 

setelah Angku Siah meninggal dunia dan kepengurusan masjid dipegang oleh Buya 

(Malin el-Yusufi). 
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40 orang laki-laki dewasa sudah dapat untuk mendirikan shalat jum’at. 
Perselisihan pendirian masjid baru kemudian diselesaikan oleh Ahmad Khatib 

dengan menulis buku yang berjudul Shuluhul al-Jam’atain.
81

 

Keberadaan banyak surau secara tidak langsung pada waktu Sjech Mudo, 

turut mempercepat proses pendidikan agama.
82

 Di samping pendidikan dan 

latihan-latihan lain yang diajarkan oleh Labai atau Malin dari masing-masing 

pasukuan. Kenyataan ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang pandai 

tulis baca al-Qur’an dibandingkan dengan kemampuan baca tulis huruf latin.  
Surau sudah memperkenalkan masyarakat terhadap tulis baca Arab. 

Kemampuan menulis menggunakan bahasa Arab kemudian juga digunakan 

dalam bahasa Melayu. Tidak heran kemudian, ketika Belanda memulai 

pemerintahannya di Sumatera Barat, dokumen pemerintah ditranskripsikan 

dalam bentuk bahasa Arab Melayu, kemudian baru disebar kepada 

masyarakat luas. Bahkan sampai perang dunia II, bahasa Arab masih banyak 

yang digunakan sebagai bahasa administrasi perdagangan.
83

 

Masyarakat lebih malu anaknya tidak mampu membaca al-Qur’an 
dibandingkan tidak bias membaca huruf latin. Di samping itu, banyak surau 

juga mempercepat proses pematangan dan sosialisasi anak kemanakan untuk 

menjadi "orang" di tengah pasukuannya. 

Dari beberapa surau yang telah di sebutkan di atas, ada surau yang 

direnovasi dari segi kepemilikan atau dari segi bentuk. Seperti surau Pinang 

yang semula merupakan surau pasukuan kemudian dijadikan surau nagari 

yang bernama Mushalla al-Mukminin. Sebahagian surau lainnya telah hancur 

dimakan usia dan sebahagian lagi diganti dengan rumah, serta sebahagian 

lainnya diganti dengan sekolah yang betul-betul khusus mengajar anak-anak 

mengaji seperti surau Genteng dirancang menjadi sekolah Tsanawiyah.  
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Pada waktu itu; Sjech Mudo dapat dikatakan terkenal sekolahnya dengan 

sistem halakah di Pakan Sinayan. Penggajian al-Qur'an dilakukan dengan 

menggunakan ringkak; yaitu suatu alat yang dirancang untuk dapat membaca 

al Qur'an dalam keadaan terbuka sesuai dengan kehendak si pembaca. 

Ringkak mempunyai dua kaki yang dapat dilipat dan dibuka sesuai kebutuhan. 

Sebenarnya, sebelum Sjech Mudo melakukan pendidikan di surau dalam 

bentuk halakah, sebenarnya sudah ada pendidikan mengaji yang dilakukan 

oleh Sjech Lungguak Batu (el-Yusufi)
84

 yang suraunya terletak di Lurah. Surau 

ini juga ramai dikunjungi masyarakat dan juga dengan menggunakan system 

halakah. Bapak Sjech Mudo sendiri yaitu H. Muhammad Idris yang biasa 

dipanggil dengan sebutan “Angku Balek” juga menjadi guru mengaji di Surau 
Pinang. 

Pemilihan sistem halakah dalam memberikan pengajian dan mengajar 

anak-anak mengaji yang dilakukan Sjech el-Yusufi dan Sjech Mudo terkesan 

hasil adopsi hasil pendidikan yang dilihat dan diterima Sjech el-Yusufi dan 

Sjech Mudo ketika masih di Mekah. System ini hampir sama dengan sistem 

halakah yang dilakukan oleh Inyiak Parabek, Inyiak Canduang, dan ulama-

ulama lain yang menimba ilmu dari Timur Tengah. 

Sebelum Surau Pandak, sudah ada surau di Lurah yang juga ramai 

dikunjungi masyarakat yang dibimbing oleh Sjech el-Yusufi. Setelah el-Yusufi 

wafat, surau Sjech Mudo menjadi alternatif bagi masyarakat di Pakan Sinayan. 

Sekolah ini ramai dikunjungi masyarakat untuk menimba ilmu pengetahuan 

agama, baik dari kalangan dewasa atau anak-anak, dari kalangan laki-laki dan 

perempuan, tidak terkecuali dari kalangan yang tua-tua. Daya tarik Surau 

Pandak tentu bukan dari tempat atau dari suku apa yang membuatnya, tetapi 

penguasaan Sjech Mudo sebagai ulama jebolan Timur tengah terhadap 
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 Sjech Luangguak Batu pada waktu itu, ia  membina masyarakat dengan mendirikan 

sebuah surau yang dikenal degan Surau Lurah. Surau Lurah ini juga ramai dikunjungi 

oleh masyarakat Pakan Sinayan dan daerah-daerah lain seperti Pariaman, Koto Tuo, 

Balingka, Bukittinggi dan daerah-daerah di sekitar Pakan Sinayan. Surau ini semakin 

popular setelah el-Yusufi kembali dari Mekah untuk menuntut ilmu. Kepulangan 

Sjech Lungguak Batu dari Mekah ke kampong halamannya setelah menetap di Mekah 

selama lebih kurang 3 tahun. Hal ini memiliki kaitan dengan persoalan ekonomi yang 

sulit pada waktu itu. Setelah Sjech Mudo wafat, kepemimpinan Lembaga surau 

dipegang oleh anak Sjech Lungguak Batu yaitu Sjech Gaek yang bernama Malin El-

Yusufi. Rosma, Hasil wawancara, Rabu, 12 November 2003. 
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agama menjadi konsideran utama kenapa masyarakat lebih cenderung untuk 

mendengarkan pengajian Angku Siah.  

Surau Pandak sebagai pusat mencerdaskan anak nagari Pakan Sinayan di 

samping surau-surau yang lainnya, kondisi surau Pandak pada waktu itu 

mempunyai bentuk yang relatif sangat sederhana, jauh dari kesan sekolah 

atau surau mewah yang mempunyai banyak ornamen atau simbol-simbol 

seperti surau lainnya. Surau Sjech Mudo dibangun dengan konstruksi 

bertingkat dua. Pada bagian luar dindingnya, dari anyaman bambu, 

sementara lantainya terbuat dari palupuah, khususnya lantai dasar, 

sementara pada lantai dua terbuat dari papan. Kurun beberapa waktu 

kemudian, surau ini dilapisi bagian luarnya dengan seng dan bagian dalamnya 

ditutup dengan papan. Seng digunakan sebagai alat untuk mengurangi sinar 

matahari yang masuk di sela-sela anyaman bambu yang dapat mengganggu 

proses belajar mengajar berlangsung. Di samping itu, seng juga dijadikan alat 

untuk mengurangi proses pelakukan palupuah dari terpaan sinar 

matahari dan guyuran hujan. Surau Pandak sentra pendidikan bagi 

masyarakat, surau ini tidak memiliki gobah atau symbol-simbol seperti bulan 

sabit dan bintang di atasnya seperti layaknya surau-surau lainnya. Bentuk 

surau Pandak seperti rumah biasa yang difungsikan sebagai surau yang jauh 

dari kesan sebuah sekolah atau tempat ibadah. Bentuk surau yang ada pada 

waktu itu tidak mempunyai symbol-simbol arsitek seperti arsitek yang 

mempunyai gonjong, gobah, lekukan-lekukan di atas jendela, mihrab dan lain 

sebagainya. 

Kondisi surau Pandak juga tidak jauh berbeda dengan bentuk surau-surau 

pasukuan lainnya yang tersebar di kanagarian Pakan Sinayan dan 

Minangkabau pada umumnya. Dari beberapa sarana yang ada, setiap surau 

kelihatannya memiliki sumur dan tabek yang terletak di sekitar surau, di 

mana surau itu dibangun. Tabek atau lubuak berfungsi sebagai tempat MCK 

bagi santri atau masyarakat yang akan melakukan shalat, khususnya bagi 

masyarakat yang akan beribadah dan akan belajar. Air lubuak, juga 

dipergunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti 

pemenuhan air minum untuk memasak, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. 

Di samping itu, potensi lubuak juga dipergunakan untuk mengairi tabek yang 

mempunyai nilai ekonomi, nampaknya peran lubuak untuk bersuci mendapat 

prioritas utama daripada fungsi ekonominya seperti Lubuak Manih, lubuak di 
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surau lenggek dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan Surau Pandak, 

surau yang dijadikan Sjech Mudo sebagai sentra mengaji tidak mempunyai 

lubuak seperti lubuak lainnya, tetapi untuk keperluan MCK tersedia tabek 

yang terletak di depan surau Pandak, Masyarakat yang membutuhkan air 

bersih untuk diminum dapat memperolehnya dari lubuak yang terdapat di 

sekitar Surau Pandak, seperti lubuak Manih yang terletak di bawah Surau 

Baru, atau lubuak yang terdapat di depan surau Lenggek.  

Surau Pandak dibangun dengan cara mengkombinasikan dengan rumah 

secara bersamaan. Artinya, surau Pandak di samping digunakan sebagai 

tempat mengaji oleh Sjech Mudo, surau ini juga dipergunakan sebagai tempat 

tinggal. Surau Pandak dibangun dalam bentuk dua tingkat. Lantai dasar 

sebagian dipergunakan sebagai tempat tinggal dan sebagian lagi digunakan 

untuk mengaji. Sementara pada lantai dua, dijadikan semua ruangannya 

untuk keperluan mengaji. Antara lantai dasar dengan lantai dua dihubungkan 

dengan sebuah tangga kayu yang diletakkan di bagian depan pintu masuk. 

Lantai dasar separohnya juga digunakan sebagai dapur.  

Surau Pandak dirancang sedemikian rupa, sehingga ada ruangan khusus 

yang dipergunakan untuk keperluan belajar atau mengaji dan shalat 

berjama'ah serta ada sebagian lagi yang dipergunakan untuk tempat tinggal. 

Sementara itu, lantai dua dipergunakan untuk keperluan mengaji dan shalat 

berjama'ah saja dan keperluan-keperluan lain yang berkaitan dengan 

kepentingan masyarakat.  

Penggunaan Surau Pandak sebagai tempat belajar kelihatannya menjadi 

tujuan utama pendirian Surau, sementara tempat tinggal hanya suatu upaya 

untuk mempermudah guru untuk melakukan pendidikan dan pembelajaran 

terhadap siswa. Ini dapat dipahami mengingat lantai dua dipergunakan Sjech 

Mudo untuk tempat tinggal seperlunya, sementara ruangan lain 

dipergunakan sepenuhnya sebagai tempat aktifitas pendidikan, ibadah, 

musyawarah, menikahkan orang dan keperluan-keperluan lainnya yang 

bersifat kanagarian.  

Dari kondisi yang seperti ini, kelihatan sekali bagaimana kesederhanaan 

Sjech Mudo dalam melakukan pembinaan keagamaan. Kesederhanaan 

tercermin dari gaya hidup dan keterbatasan sarana dan prasara pendidikan 

yang ada pada waktu itu.  
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Sebagaimana lazimnya sebuah sekolah, Angku Siah dalam memberikan 

pelajaran terhadap anak-anak juga mempunyai peraturan-peraturan tertentu, 

baik yang berkaitan dengan disiplin sekolah atau tugas-tugas yang harus 

dilakukan santri di rumah. Angku Siah terkenal sangat disiplin, sehingga jika 

ada anak-anak yang terlambat datang ke sekolah, biasanya Sjech Mudo 

marah sebagaimana marahnya seorang guru terhadap muridnya yang 

bersalah. Tidak jarang kemudian Angku Siani memukul siswanya yang 

bersalah dengan rotan yang panjangnya kira-kira setengah meter atau 

memarahi santrinya dengan dengan menggunakan bahasa Arab dengan 

mengatakan ya wailaka (hai celaka/merugi engkau). Santri yang bersalah 

dipukul pada bagian telapak tangan. Di samping pelajaran yang diberikan di 

sekolah, Angku Siah juga mewajibkan santrinya untuk menghafal ayat al-

Qur’an atau hal-hal lainnya yang dianggap penting untuk diingat di luar 

kepala.  

Dari metode yang digunakan Angku Siah dalam mengajar, kelihatannya 

metode menghafal menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

materi-materi yang diajarkannya kepada seluruh santrinya. Malah tidak 

jarang juga siswanya yang tidak dapat membaca al-Qur'an dengan baik, tetap 

disuruh untuk menghafal hafal al-Qur'an. Metode menghafal yang diterapkan 

Angku Siah terhadap murid-muridnya ternyata hampir sama dengan metode 

pengembangan al-Qur’an dan hadis dari Timur Tengah yang lebih 
mengedepankan kemampuan mengingat dibandingkan kemampuan 

membaca. Kemampuan membaca hanya melengkapi kemampuan mengingat 

terhadap bacaan tertentu.  

Dalam menentukan kelas dan tingkat berapanya, Sjech Mudo tidak 

memberikan batas waktu tertentu, tetapi yang jelas, anak didik dapat keluar 

dari perguruan mengaji jika dipandang sudah dapat mengaji dengan 

sempurna berdasarkan kriteria Sjech Mudo sendiri. Sementara Pengajian 

yang dilakukan terhadap orang-orang yang sudah dewasa, baik laki-laki atau 

perempuan, tidak ada semacam ketentuan khusus yang diterapkan oleh 

Angku Siah, orang yang mau belajar dengan beliau (wirid) dapat keluar dan 

datang sesukanya. Tetapi kelihatannya, Angku Siah menentukan hari-hari 

tertentu atau jam-jam tertentu kapan dilakukannya pengajian yang diminati 

oleh masyarakat.  
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Apabila pelajaran mengaji terhadap anak-anak telah selesai, para santri 

juga dilakukan pengkhataman al-Qur'an, sekalipun tanpa umbul-umbul dan 

parade perhelatan yang meriah, namun tetap diberi akhir pelajaran di sekolah. 

Khatam al-Qur’an dapat diartikan bahwa sang santri sudah dapat 
meninggalkan sekolahnya.

85
  

Dalam memberikan pelajaran mengaji terhadap anak-anak, Angku Siah 

dibantu oleh beberapa orang guru yang ikut meringankan tugasnya sebagai 

seorang pendidik. diantara guru yang ikut terlibat dalam proses belajar-

mengajar pendamping Angku Siah yaitu; bapak Ahmad yang bergelar Pakiah 

Sinaro dan Pakiah Sati. Angku Siah mengatur segala sesuatu yang berkaitan 

dengan kelancaran proses belajar-mengajar, khususnya pengajian yang 

terdapat di Surau Pandak. Untuk pelajaran mengaji terhadap anak-anak, 

Angku Siah dapat dianggap sebagai kepala sekolah dan mengatur segala 

sesuatu yang dibutuhkan untuk kelancaran proses pendidikan. Sementara 

pengajian yang dilakukan terhadap ibu-ibu dan bapak-bapak, Sjech Mudo 

langsung terjun memberikan pengajian tanpa dibantu oleh siapa pun.  

Sjech Mudo dalam menjalani rutinitasnya sebagai guru mengaji di 

malam hari, ia menggunakan lampu minyak atau lampu togok/lampu sisik 

sebagai alat penerangan karena memang pengajian yang dilakukan Angku 

Siah tidak hanya pada siang hari saja. Orang yang datang ke surau Pandak di 

malam hari di samping belajar juga melakukan dialokh secara pribadi dengan 

Sjech Mudo menyangkut persoalan-persoalan yang muncul dalam nagari atau 

masing-masing keluarga yang memerlukan pendapat atau saran dari Sjech 

Mudo. Persoalan yang dihadapi Sjech Hasbullah cukup banyak, namun sesuai 

dengan perannya sebagai orang alim ulama, persoalan syara’ menjadi menu 
utama yang menjadi spesialisasinya untuk dipecahkan sesuai dengan 

persoalan yang disodorkan kepadanya. 
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 Khatam al-Qur’an merupakan suruhan dari Nabi berdasarkan beberapa hadis yang 
membicarakan tentang khatam al-Qur’an. Diantaranya hadis riwayat Bukhari dan 
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pergeseran ke arah yang bersifat public dan beragam kegiatan. Kegiatan membaca al-

Qur’an tetap menjadi kegiatan utama di samping kegiatan pendukung seperti arak-

arakan, perlombaan, seni drumband, baralek khatam al-Qur’an dan seterusnya. Lihat 
Helfi, Hendri, dkk, Dinamika Pemberikan Gelar Adat kepada Anak-anak pada Khatam 

al-Qur’an di Minangkabau, (Bukittinggi: LP2M, 2021), 23. 
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Sjech Mudo dalam melakukan pembinaan agama kepada siswanya, ada 

hak dan kewajiban yang diberikannya kepada siswa seperti layaknya sebuah 

sekolah. Setiap siswa yang belajar di Surau Pandak dalam batas waktu 

tertentu (biasanya dalam setiap minggu) memberikan biaya sekedarnya 

untuk keperluan proses belajar mengajar, seperti pembelian minyak tanah 

guna penerangan surau di malam hari dan untuk keperluan sang guru. Orang 

yang belajar dengan Sjech Mudo terkadang membawa beras sapunjin
86

 yang 

diberikan kepada guru untuk kelancaran pendidikan. Tetapi tidak ada aturan 

khusus dalam jumlah dan bentuk tertentu harus dengan apa biaya sekolah 

harus dibayar, namun masyarakat dan siswa biasanya membawa beras, 

karena beras dapat dianggap sebagai alat tukar pengganti uang ketika sulit 

untuk mendapatkan uang pada waktu itu.  

Dari sistem pembiayaan sekolah yang seperti ini, Sjech Mudo sebagai 

guru nampaknya tidak tergantung terhadap biaya yang diberikan murid dan 

tidak mendapatkan biaya rutin untuk memenuhi keperluan hidupnya. Tidak 

jarang kemudian, biaya pendidikan terus disuplai oleh Sjech Mudo dari hasil 

sawahnya sendiri agar tetap eksis dan terus berjalannya pendidikan agama di 

Pakan Sinayan.  

Pada masa Sjech Mudo, sistem pendidikan masih sangat sederhana dalam 

bentuk halakah (circle system). Murid duduk bersila setengah lingkaran 

menghadap guru, baik dalam bentuk al-sima’ (mendengarkan), kitabah 
(menulis), atau qira’ah (membaca). Belum terbentuk sistem klasikal dengan 
memisahkan siswa dalam ruangan-ruangan tertentu berdasarkan tingkatan 

pelajaran mereka seperti dalam lokal. Selain lokal yang akan dijadikan kelas 

belum ada karena keterbatasan bangunan, tindakan memisahkan anak didik 

juga belum populer pada waktu itu. Pendidikan sistem halakah ini berlaku 

hampir terhadap semua ulama yang menimba ilmu dari Mekah
87

, termasuk 
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 Punjin adalah suatu tempat yang digunakan masyarakat untuk meletakkan beras 

setelah ditumbuk atau digiling. Ukuran satu punjin sekitar satu karung terigu dalam 

ukuran kecil yang dapat dijinjing dan diletakkan di pundak ketika akan membawanya. 

Di bawah ukuran punjin disebut kambuik. 
87

 Jika dilihat dari pembaruan di Hijaz, perubahan pendidikan tidak lepas dari 

pengaruh daerah Suriah atau Libanon secara khusus. Daerah ini merupakan daerah 

pesisir yang bersentuhan langsung dengan Barat melalui pelabuhan. Namun 

sentuhan yang paling nyata dari “kemodernan” berasal dari daerah Mesir melalui 
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pengajian yang dilakukan Sjech Ibrahim Musa di Parabek dengan Sistem 

klasikal dengan membangun sekolah pada tahun 1926 M 1344 H.
88

  

Sistim pendidikan halakah kemudian mengalami perubahan pada masa 

Malin el-Yusufi dengan mendirikan Tsanawiyah. Mulai dibangun lokal-lokal 

untuk kepentingan siswa berdasarkan tingkatan mata pelajarannya. Sistim 

klasikal ini terus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman 

dengan melakukan pembenahan di segala sektor.  

Apabila dibandingkan sistem pendidikan halakah dengan sistem 

pendidikan modern seperti adanya kelas. Sistem kelas lebih menempatkan 

peserta didik berdasarkan pelajaran dan usia sekolah. Sistim kelas 

menempatkan siswa secara homogen, hingga perkembangan siswa dalam 

satu mata pelajaran tertentu dapat dideteksi melalui evaluasi belajar. Pada 

sistem halakah, siswa ditempatkan secara heterogen dan tanpa mempunyai 

standar mata pelajaran. Pemisahan hanya dilakukan terhadap orang tua dan 

anak-anak. Sekalipun sistem halakah dianggap sebagai sistem pendidikan 

lama, setidaknya sistem halakah sudah memberikan batas yang jelas hingga 

sampai kepada pendidikan sistem kelas melalui proses yang panjang. Perlu 

dilakukan penguatan muatan dan kualitas untuk menghasilkan peserta 

didik sebagaimana yang diharapkan.   

Munculnya sekolah dengan system kelas kemudian merubah paradigma 

belajar yang sesuai dengan tuntutan pembaruan. Ada beberapa bentuk 

pembaruan system pembelajaran sebagai pengaruh dari pengenalan system 

pembelajaran Belanda, pertama, system kelas menempatkan siswa 

berdasarkan usia dan penguasaan materi pembelajaran. Siswa baru 

ditempatkan pada kelas yang berbeda dengan kelas dengan siswa yang sudah 

lanjut. Kedua, diperkenalkannya mata pelajaran baru yang tidak berhubungan 

langsung dengan pembelajaran agama. Ketiga, munculnya sekolah-sekolah 

yang menawarkan pembelajaran umum. Keempat, munculnya dukungan 

                                                                                                                                            

penjajahan Perancis yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte. Napoleon membawa 146 

ilmuan dari berbagai disiplin ilmu seperti ahli geografi, ekonomi, politik, kesusastraan, 

industry, militer dan lain-lain. Termasuk buku, surat kabar dan alat-alat cetak untuk 

mempublikasikah hasil penelitian mereka. Lihat Badri Yatim, Sejarah Sosial 

Keagamaan Tanah Suci; Hijaz (Mekah dan Madinah 1800-1925), 198. 
88

 Jayusman, Inyiak Parabek; Biografi dan Pemikiran Hukum Islam, (Jakarta: Tesis, t 

th), 15.  
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terhadap sekolah-sekolah umum yang bernuansa Islam seperti H.I.S Adabiyah 

Padang dan Schakel School.
89

 

Setelah Sjech Mudo wafat, surau Pandak yang dijadikan sekolah tidak 

dapat difungsikan lagi karena tidak adanya generasi sesudahnya yang akan 

melanjutkan aktifitas belajar mengajar, hingga direnovasi menjadi rumah. 

Sebelum diganti menjadi tempat tinggal pada tahun 1947, surau Pandak ini 

juga pernah dijadikan Sekolah Rakyat (SR)
90

 sebagai lokal penampungan 

sebelum Sekolah Rakyat selesai di bangun di Pakan Sinayan. Surau Pandak 

yang dijadikan Sekolah Rakyat hanya mempergunakan lantai dasar sebanyak 

dua lokal, sementara kebutuhan terhadap local lainnya dipergunakan lokal 

Tsanawiyah yang terdapat di depan surau Pandak yang menjadi guru pada 

Sekolah Rakyat di surau Pandak pada waktu itu adalah Jamaris Lb. Sutan dan 

Dt. Talelo Basa. Surau Pandak menjadi Sekolah Rakyat berlangsung selama 

lebih kurang 3 tahun, dari tahun 1947 sampai dengan 1949, kemudian 

Sekolah Rakyat betul-betul diboyong ke Pakan Sinayan.  

Perubahan surau menjadi rumah dilakukan pada tahun 1958. karena 

sejak Sjech Mudo wafat tahun 1946. aktivitas surau sebagai tempat 

pendidikan dan ibadah mulai kehilangan fungsinya. Atas dasar ini kemudian 

Surau Pandak ditukar menjadi tempat tinggal. Surau Pandak masih ter-

ngiang-ngiung di telinga tempat masyarakat menimba ilmu pada masa lalu. 

dengan membuka lembaran sejarah. berarti membangkitkan semangat baru 

bahwa belajar tidak pernah mempunyai kata akhir.  
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 Departemen P dan K, Sejarah Sosial di Daerah Sumatera Barat, 96.  
90

 Kelahiran sekolah rakyat berawal dari keberhasilan Belanda dalam 

mengembangkan sekolah nagari (nagari school) di Padang pada tahun 1840-an. 

Sekolah nagari diinisiasi oleh C.P.C. Steinmetz yang menjabat sebagai residen Padang 

Darat tahun 1837-1848. Tujuan pendirian sekolah untuk menciptakan warga Negara 

yang baik untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan tertentu dalam pemerintahan Belanda 

dan dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah nagari yang mula-mula didirikan berada di 

Puar Datar, Rao, Matur, Bukittinggi, Batusangkar dan Solok. lihat Elizabeth E. Graves, 

asal usul elite Minangkabau Modern., 153-154.  
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C. PENAFSIRAN ISLAM SJECH HASBULLAH DI BIDANG SOSIO-

KULTURAL  

Sejak kepulangan Sjech Mudo dari Mekah, pekerjaan rumah yang harus 

diselesaikannya ketika ia sampai di negeri asalnya adalah mengembalikan 

masyarakat sesuai dengan tuntutan agama yang sudah bercampur-baur 

dengan tahyul, bid'ah, dan churafat (TBC). Sebagaimana layaknya sebuah 

cermin, cahaya yang dipantulkan cermin akan bersih sampai kepada suatu 

titik apabila cermin itu bersih dari noda. Agama akan memantulkan kekuatan 

rohani apabila berasal dari tauhid yang murni dan bebas dari unsur-unsur 

kemusyrikan.  

Dalam mengemban misinya untuk mencerdaskan masyarakat. Sjech 

Mudo terkadang mencari metode yang efektif agar pesan-pesan agama 

sampai kepada sasaran yang dimaksud sepertti mengadakan berjanji, 

pembacaan salawat dengan irama tertentu, menyelipkan nuansa tasauf 

dalam kehidupan. Nilai-nilai keagamaan sedikit demi sedikit mulai menggeser 

polarisasi TBC ke arah tauhid yang mengesakan Allah SWT.  

Diantara TBC yang cukup popular di masyarakat pada masa itu sampai 

akhir abad 20 adalah persoalan animism yang menjadi buah bibir masyarakat 

seperti cerita palasik, cindaku, orang bunian, orang jadi-jadian, batu angkek-

angkek, dan lain-lain. 

Dalam cerita masyarakat, banyak betuk-bentuk kepercayaan yang dapat 

menggeser akidah kepada keyakinan lain yang menjadi bagian dari sosio 

kultural masyarakat setempat seperti kehadiran palasik umpamanya. Palasik 

merupakan sosok yang sangat ditakuti masyarakat, terutama bagi ibu-ibu 

yang memiliki anak kecil. Palasik dapat diklasifikasikan kepada dua bentuk 

yaitu palasik bangkai dan palasik kuduang. Palasik bangkai di pahami 

masyarakat sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memilik 

perilaku menyimpang dan mengerikan dengan cara memakan daging dan 

tulang orang yang sudah dikubur. Jika seorang anak sudah kena palasik, maka 

ia akan demam tinggi dan berlangsung lama, tubuh anak akan menjadi lemah, 

lesu, kulit anak akan menjadi keriput, akan keluar kotoran mata, menangis 

tersedu-sedu. Bila kondisi anak yang sudah kena palasik ini berkepanjangan, 

maka anak berpotensi besar untuk meninggal dunia. Bila anak yang kena 

palasik berusia balita itu wafat, maka kuburannya harus dijaga agar tidak 
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diambil oleh palasik untuk dimakannya. Jika seorang palasik tidak memakan 

bangkai seorang anak dalam satu tahun, maka kulitnya menjadi pucat dan 

tidak bertenaga.  

Waktu datangnya palasik itu di malam hari dengan tanda-tanda 

banyaknya muncul nyamuk atas kuburan seorang anak yang sudah dikubur 

dan muncul kubang yang suka makan kotoran (kumbang cirik) sampai 

munculnya lolongan anjing. 

Kehadiran palasik dalam suatu kampong menjadi sesuatu yang sangat di 

takuti oleh ibu-ibu yang memiliki anak balita. Tidak heran kemudian, jika 

datang seseorang pada suatu kampong yang tidak dikenal masyarakat, 

apalagi bertamu ke rumah keluarga yang memiliki ciri-ciri palasik, maka 

masyarakat akan menaruh curiga dan menjauhkan anak dari orang yang 

diduga palasik itu. Ciri-ciri fisik dari seorang palasik yang berkembang di 

tengah masyarakat minang adalah ia memiliki daun telinga yang lebar dari 

orang biasa yang mengarah ke belakang. Suka melihat secara miring atau 

melihat dengan cara melirik. 

Jika seorang anak kena palasik, maka penawarnya adalah dengan 

menyembur si anak dengan pinang sinawal yang sudah dikunyah oleh 

seorang tabib. Sedangkan langkah antisipasi agar terhindar dari pengaruh 

palasik terhadap anak balita dengan memberikan penangkal yang dibungkus 

dan diikat di baju sang anak. Obat penangkal biasanya terdiri dari merica, 

bawang putih tunggal, pinang siwawal, buah pala, cengkeh dan kunyit.
91

 

Sedangkan palasik kuduang juga memiliki cerita yang tidak kalah 

menakutkan dari palasik bangkai. Palasik kuduang mampu memisahkan 

kepala dengan badanya, kemudian berkeliaran di tengah malam mencari 

mangsa, baik dari anak-anak atau orang dewasa. Jika palasik kuduang sudah 

mendapatkan mangsa, ia akan pulang dan bersatu lagi dengan tubuh yang 

ditinggalkan sebelumnya. Palasik kuduang kebal dengan berbagai senjata 

tajam dan mampu menghilang walau dikepung dari berbagai penjuru. 

Kehadiran palasik kuduang ditandai dengan bunyi capak orang yang makan 

dengan suara yang keras. Bunyi capak itu seperti orang yang mengunyah 

makanan yang dirasa nikmat tanpa mempertimbangkan suara yang 
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 Anas Nafis, Animisme di Minangkabau, (Padang: Pusat Pengkajian Islam 

Minangkabau (PPIM) Sumatera Barat, 2004), 10.  
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ditimbulkan dari kunyahan tersebut hingga mengganggu orang lain di 

sebelahnya. Makanya orang yang makan mencapak-capak, dicurigai sebagai 

palasik yang berpotensi mengganggu suatu kampong. 

Sangat sulit menentukan seseorang memiliki ilmu palasik atau tidak, 

namun ilmu palasik dapat diturunkan dari bapak kepada anak. Jika seorang 

anak palasik yang ilmunya belum begitu matang, maka ia hanya mampu 

menghisap “semangat” korbannya. Anak akan sering menangis dan sakit 

untuk beberapa hari berikutnya. 

Di daerah lain, palasik merupakan sebutan lain dari “cindaku” yang suka 
memakan jantung manusia yang sedang tidur. Cindaku dapat menjelma 

menjadi seekor harimau atau kandiak (babi). Seseorang yang dicurigai 

sebagai cindaku memiliki ciri-ciri fisik dengan tidakadanya lekukan vertical 

(banda) di bawah hidung pada seseorang. 

Di samping berkembangnya ilmu palasik, ilmu lain yang juga popular yang 

sarat dengan nuansa mistik pada masa lalu adalah “sijundai”.92
 Orang yang 

kena sijundai biasanya adalah wanita-wanita yang menolak lamaran seorang 

laki-laki hingga ketika wanita itu menikah dengan laki-laki lain, ia melihat 

calon suaminya seperti harimau atau sosok lain yang menakutkan. Akibatnya, 

wanita yang kena sijundai akan takut, benci, marah atau perilaku lain yang 

menyebabkan ia menjauh dari calon suaminya ketika bersanding di 

pelaminan atau setelah baralek selesai. Sijundai juga dapat terjadi pada 

wanita-wanita lain yang ingin dirusak oleh pihak ketiga dengan meminta 

bantuan kepada dukun. Akhir dari hubungan suami istri dari perempuan yang 

kena sijundai adalah perceraian yang diharapkan oleh pihak-pihak tertentu 

untuk terjadi. 

Adanya ilmu palasik, sijundai, orang bunian dan seterusnya yang terjadi di 

Pakan Sinayan dan Minangkabau secara umum. Semuanya tidak lepas dari 

ilmu sihir yang berkembang pada masa Sjech Mudo, bahkan sampai sekarang 

pada sebagian tempat di daerah Minangkabau. Ilmu sihir ini berangsur-angsur 

surut dengan bertambahnya ilmu keislaman masyarakat dengan menguatnya 

peran ulama sebagai bagian untuk memperkuat hubungan masyarakat 

dengan masyarakat lainnya. 
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 Anas nafis, Animisme di Minangkabau., xii  
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Dalam sosok lain, kehadiran ilmu sihir masih terus berkembang yang 

dapat dilihat secara kasat mata seperti yang terpadu dalam pertunjukan tari 

piriang dengan tidak lukanya orang yang menginjak pecahan beling/kaca, 

kebal terhadap senjata tajam, lukah gilo, dan sebagainya. Ilmu sihir berpadu 

dalam tradisi-tradisi masyarakat, bahkan mengatasnamakan unsur “islam” di 
dalamnya. 

Kegiatan lain yang dilakukan Sjech Mudo adalah memadukan ibadah 

dengan tasawuf yang terlihat dari aktivitas ubudiahnya. Kehadiran tasawuf 

lebih dahulu masuk melalui surau dari pada kajian fiqh melalui tarekat 

Syattariyah atau Naqsyabandiyah, termasuk pernaskahan di dalamnya.
93

 

Seperti melakukan zikir secara zahar (rati’) membaca barzanji94
, menyanyikan 

sifat yang dua puluh, dan lain sebagainya. Indikasi ini menunjukkan pola 

tasawuf seperti thariqat Syatariah
95

 yang dibawa Sjech Burhanuddin Ulakan 
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 Oman Fathurrahman dalam Minangkabau dalam Persimpangan Generasi, Kearifan 

Lokal dalam Tradisi Pernaskahan Keagamaan di Sumatera Barat: Antara Potensi 

Perekat dan Potensi Konflik, (Padang: fakultas Sastra Universitas Andalas, 2007), 65. 
94

 Barzanji merupakan salah satu sastra lisan di Minangkabau yang berasal dari Timur Tengah. 

Barzanji diucapkan dalam bahasa Arab yang dilantunkan di surau atau masjid yang terdengar 

kurang jelas dalam pelafatannya. Barzanji dahulunya popular di daerah Lima Puluh Kota dan 

Solok. Lihat Adriyetti Amir, dkk, Pemetaan Sastra Lisan Minangkabau, (Padang: Andalas 

University Press, 2006), 78. Di Jawa, pembacaan barzanji dilakukan dalam konteks slametan 

ketika mauludan. Pembacaan Barzanji dilakukan dalam acara mauludan, kemudian tahlil, 

terakhir pemberian tausiah dari kiai atau da’i. Di samping pembacaan barzanji ketika maulud, 
kegiatan lain yang sangat menarik bagi anak-anak ketika maulud seperti di daerah Kediri adalah 

mahalul al-qiyam (kondisi berdiri). Yaitu membaca shalawat barzanji sambil melempar uang 

receh hingga menjadi rebutan bagi anak-anak. Lihat Abdur Rohman, Slametan; Studi 

Antropologi Agama dan Budaya Jawa, (Kediri: t p, 2017), 72. Menurut Clifford Geertz yang 

melakukan penelitian di Jawa, khususnya di daerah Mojokuto (Pare), slametan dalam acara 

mauludan termasuk slametan yang teratur di bandingkan dengan slametan pada penanggalan 

lainnya. Lihat Clifford Geertz Abangan, Santri, Priyayi dalam masyarakat Jawa, terj, (Jakarta: 

Surya Grafindo, 1989), 105. Pembacaan barzanji di Jawa dilakukan secara bergiliran sambil 

minum kopi dan cemilan-cemilan lainya. Membaca barzanji dilakukan setelah shalat isya 

sampai tengah malam dalam bentuk irama tersendiri, baik dari kelompok ibu-ibu atau bapak-

bapak dengan membaca diba’an atau manakib. Lihat juga Helfi, Dormitory Distinction and 
Integration of Islamic Education Basic Values at Kampung Inggris Pare” Tadris; Jurnal Pendidikan 
Islam, Vol. 17. No. 1, 2022, 14. 
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 Tharikat Syatariyah masuk ke Indonesia menurut K. Steenbrink lebih kurang pada 

tahun 1665 Sebelum tarikat Syatarivah berkembang di Indonesia, sudah ada aliran 

sufi yang menganut paham wujudiah (wihdhatul al-wujud) yang dikembangkan oleh 

Hamzah Fansuri dan muridnya Syamsuddin al-Sumatrani. Lihat K. Sreenbrink, 

Beberapa aspek lentang Islam si Indonesia abad ke-19, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984). 
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cukup diminati dan mewarnai kegiatan ibadahnya, sekalipun pola tasawuf 

tidak diimplementasikan Sjech Mudo dalam sebuah kelembagaan di Pakan 

Sinayan seperti yang terjadi di Ulakan; Pariaman. 

Menguatnya tasawuf dalam amalan para ulama Minangkabau kemudian 

diajarkan kepada masyarakat tidak lepas dari pengaruh dari Nuruddin al-

Raniri yang dikembangkan pada awalnya oleh Hamzah Fansuri dan 

Syamsuddin al-Sumatrani. Upaya pengembangan tasawuf juga semakin 

gencar dengan adanya karya-karya ilmiah terkait dengan ilmu kalam dan ilmu 

fiqh seperti karya Abdurrauf al-Singkili.
96

 

Pendekatan tasawuf dalam membina masyarakat yang dilakukan Sjech 

Hasbullah dalam kurun yang sama juga dilakukan oleh Sjech Lungguak Batu 

yang sama-sama menimba ilmu agama dari tanah suci Mekah. 

Pakan Sinayan termasuk salah satu daerah yang menerima amalan 

thariqat Syathariyyah yang masuk Daerah Agam di samping daerah Koto Tuo 

IV Koto, Padang Luar, Batagak, Sariak, Batu Palano, Padang Laweh, Air Kaciak, 

Kubang Putiah, Tigo Baleh, Lasi, Panganak, Pakan Kamis, Gadut, Koto Gadang, 

Maninjau, Tiku dan Lubuak Basuang. Di samping daerah Agam, Syatariyyah 

juga berkembang di daerah Pasaman, Tanah Datar, Solok, Padang Pariaman 

dan Pesisir Selatan. 

                                                                                                                                            

H. 174. Tokoh penting yang mengembangkan thariqat Syatariah di Indonesia adalah 

Sjech Abdurrauf Singkel yang meninggila tahun 1693. Tharikat ini diterima dari tokoh 

sufi Mekah yang bernama Sjech Ahmad Qusyasyi (1538-1660) dan Sjech Ibrahim 

Kurani (1616-1689). Pengembangan tarikat Khirkah yaitu semacam ijazah berupa 

selendang putih dari gurunya untuk mengajarkan tharikat tersebut. 

Berdasarkan keterangan di atas, maka tharikat Syatariah masuk ke Sumatera Barat 

melalui Mekah bukan India, sekalipun pada awalnya tharikat ini berasal dari India 

yang dikembangkan oleh tokoh sufi yang bernama Abdullah ibnu al-Syattar (w. 1428). 

Dari Mekah thariqat ini menyebar ke Aceh sampai ke Sumatera Barat. Tokoh yang 

dianggap berjasa dalam pengembangan thariqat ini di Sumatera Barat adalah Sjech 

Burhanuddin Ulakan; Pariaman yang merupakan salah seorang murid dari Sjech 

Abdurrauf Sinkel yang berasal dari Aceh. Lihat Murodi, Melacak Asal Usul Gerakan 

Paderi di Sumatera Barat,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 77-78. 
96

 Badri Yatim, Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci; Hijaz (Mekah dan Madinah 

1800-1925), (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 9.  
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Sedangkan sebagian dari daerah Agam juga berkembang thariqat 

Naqsyabandiyyah
97

 seperti daerah Canduang Koto Laweh, Lambah, 

Panampuang, Biaro Gadang, Tilatang, Salo, Magek, Pakan Sinayan Kamang 

Mudiak, Bukik Batabuah, Tabek Panjang, Maninjau dan Koto Silungkang. Di 

samping daerah Agam Timur, sebagian dari daerah Tanah Datar juga 

berkembang tariqat Naqsyabandiyyah seperti Gurun, Rambatan, Sikaladi, 

Tanjuang Alam, Barulak, Tabek Patah, Mandahiliang dan Padang Laweh 

Malalo. Thariqat Naqsyabandiyyah juga popular di sebagian daerah Solok, 

Padang Pariaman, Pesisir Selatan. Khusus daerah Lima Puluh Kota, semua 

darah tersebut merupakan basis dari pengaruh thariqat naqsyabandiyyah 

tanpa diwarnai oleh tariqat Syatariyyah.
98

 

 

Melihat lingkup teritorial penanaman unsur-unsur agama dalam 

masyarakat, masing-masing ulama Sumatera Barat mempunyai teritorial 

tersendiri. Jika Sjech Mudo menggarap masyarakat di tempat kelahirannya 

Pakan Sinayan, inyiak Parabek juga melakukan hal yang sama di Parabek, 

Sjech Sulaiman al-Rasuli juga melakukan perbuatan serupa di daerah 

kelahirannya Canduang. Sjech Daud Rasyidi membenahi masyarakat Koto Tuo 

dan Balingka, Inyiak Jambek (Sjęch Djamil Djambek) membenahi masyarakat 
Kurai atau Bukittinggi. Demikian seterusnya yang dilakukan oleh masing-

masing ulama.  

Melihat gerakan dan metode yang ditempuh oleh Sjech Mudo dalam 

memberdayakan agama kepada masyarakat, nampaknya ada kesamaan 

orientasi dan metode antar sesama ulama yang sama-sama produk Timur 

Tengah dalam menata sosial-kultural masyarakat setempat. Indikasi ini dapat 

dibaca melalui, pertama, metode pendidikan. Masing-masing ulama 

membuat basis surau yang dikombinasikan dengan rumah sebagai ajang 
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 Silsilah Tariqat Naqsyabandiyyah berkembang dari nabi Muhammad kemudian 

kepada Abu Bakar sampai kepada Utsman Fausiy al-Khalidi sampai kepada Ali Ridha. 

Di daerah Minangkabau, thariqat Naqsyabandiyyah berkembang melalui jalur Sjech 

Ismail Simabur al-Khalidiy yang merupakan murid dari Sjech Abdullah al-Dahlawiy. 

Setelah mengembangkan tariqat Naqsyabandiyyah di Minangkabau, Riau, Langkat 

dan Johor, Sjech Ismail Simabur al-Khalidiy kembali ke Mekah dan wafat pada tahun 

1853 M/1270 H. lihat M. Sanusi Latief, Gerakan Kaum Tua, 115-117. 
98

 M. Sanusi Latief, Gerakan Kaum Tua Di Minangkabau, (Jakarta:  IAIN Syarif 

Hidayatullah, 1988), 236-240. 
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penggemblengan masyarakat setempat. Pola ini kemudian menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari bagian adat dalam sketsa budaya Minangkabau. 

Kedua, sasaran yang hendak dicapai masing-masing ulama melihat TBC 

menjadi persoalan sentral yang harus diretaskan dalam perilaku sosial 

masyarakat, sekalipun tidak tertutup kemungkinan aspek-aspek lain turut 

menyemarakkan aktifitas masing-masing ulama seperti ekonomi, politik, dan 

sosial masyarakat, sebagaimana yang dicita-citakan Islam. Pembinaan tauhid 

menjadi persoalan urgen didahulukan sebelum persoalan lainnya. 

Ketiga, adanya kemiripan metode dakwah yang mereka lakukan. 

Pendekatan Sjech Mudo hampir sama dengan pendekatan ulama lain yang 

ada di sekitar Pakan Sinayan dalam menyampaikan kebenaran Islam. 

Eksistensi sosial kultural masyarakat yang kurang sesuai dengan Islam mereka 

akui sebagai sebuah fenomena local yang diperbaiki, tetapi langkah-langkah 

yang ditempuh dalam merekonstruksi keteragamaan masyarakat dilakukan 

secara gradual dan berkelanjutan. 

Gerakan kelembagaan surau yang dilakukan Sjech Mudo tidak 

menampakkan adanya kontroversi agama atau adat dalam satu lingkup 

teritorial yang mendapat sorotan tajam. Tidak terungkap adanya persoalan 

hangat sebagai sebuah dinamika social yang berhadapan dengan esensi Islam, 

seperti pertentangan golongan adat dengan golongan agama hingga 

melahirkan gerakan Paderi dan adat pada waktu sebelumnya (1831-1837).
99

 

Tidak populer istilah golongan tua yang konservatif atau golongan muda yang 

revormis
100

, sekalipun Sjech Hasbullah disebut juga sebagai Sjech Mudo. Tapi 
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 Diantara reformasi utama yang akan dilakukan golongan paderi di Minangkabau 

adalah terkait dengan persoalan tarekat dan hokum kewarisan adat. Termasuk upaya 

mereka untuk memurnikan ajaran Islam dari sinkretisme dan menyadarkan kaum 

muslimin dari taklid. Lihat Murni Djamal, DR. H. Abdul Karim Amrullah Pengaruhnya 

dalam Gerakan Pembaruan Islam di Minangkabau pada Awal Abad ke-20, (Jakarta: 

INIS, 2002), 5. 
100

 Ketika mengaungnya golongan reformis di Minangkabau, setidaknya Ada 3  ciri 

utama dari gerakan kaum muda. Pertama, menghapuskan bid’ah dalam kehidupan 
beragama. Kedua, menekankan peran akal (disamping iman). Ketiga, menjadikan 

Islam sebagai dasar idiologis dalam perubahan social. Dalam memerangi bid’ah, kaum 
muda memperkenalkan corak dakwah yang baru dengan metode tablig dan 

menggunakan “bahasa Minangkabau” atau bahasa melayu dalam menyampaikan 
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gelar Sjech Mudo yang melekat pada dirinya bukan mengindikasikan adanya 

pergolakan pemikiran antara Sjech Gaek Lungguak Batu yang dianggap 

golongan tua pada satu sisi dengan Sjech Hasbullah sebagai Sjech Mudo di sisi 

yang lain. Istilah tua dan muda dalam terminologi masyarakat pada waktu itu 

lebih memisahkan sebutan berdasarkan tingkatan usia, di mana Sjech el-

Yusufi usianya lebih tua dibandingkan dengan Sjech Hasbullah, bukan 

berdasarkan suatu paham keagamaan seperti yang terjadi pada Sjech Haji 

Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul dengan mengapungnya istilah golongan 

muda dan golongan tua.
101

  

Munculnya istilah “kaum Tua” dan “kaum Muda” pada masa Haji Rasul 
bukan merupakan istilah yang dimunculkan oleh para ulama pada waktu itu. 

Tetapi menyebarnya istilah golongan tua dan golongan muda hasil ciptaan 

dari luar yang berasal dari golongan adat; Datuak Sutan Maharaja yang 

berprofesi sebagai wartawan.
102

  

 

 
Para Ulama Pembaru 

                                                                                                                                            

khutbah-khutbah mereka. Lihat Departemen P dan K, Sejarah Sosial di Daerah 

Sumatera Barat, 95. 
101

 Istilah golongan tua dan golongan muda digunakan juga dengan istilah yang 

sinonim dengan Tradisi besar (great tradition) dan tradisi kecil (little tradition). Tradisi 

besar diorientasikan kepada orang-orang yang suka berfikir dalam nominal yang kecil. 

Sedangkan tradisi kecil adalah sebaliknya. Yaitu sebagian besar orang yang tidak 

memikirkan secara mendalam tradisi yang mereka miliki. Istilah golongan tua dan 

golongan muda juga disejajarkan dengan tradisional versus modernis dan sebagainya. 

Lihat Bambang Pranowo, “Menyingkap Tradisi Besar dan Tradisi Kecil”, Majalah 

Pesantren, No. 3 (1987), Vol. IV, 8. 
102

 M. Sanusi Latief, Gerakan Kaum Tua di Minangkabau, (Jakarta: IAIN Syarif 

Hidayatullah, 1988), 131.  

https://soeloehmelajoe.files.wordpress.com/2013/07/group-ulama-national-businees.jpg
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Duduk dari kanan: Sjech Daud Rasyidi, Sjech M. Djamil Djambek, Sjech Sulaiman 

al-Rasuli, Sjech Ibrahim Musa, dan Sjech Abdullah Ahmad 

 

Pemisahan golongan tua dan golongan muda bukan hanya dari segi 

panggilan saja, tapi terus berlanjut terhadap identitas diri masing-masing 

individu. Ketika didirikan Sarikat Islam pada tahun 1916 di Padang, golongan 

tua yang ortodoks juga membentuk Sarikat Islam dengan kartu anggota 

berwarna merah. Sedangkan golongan muda yang revormis, dikenal dengan 

Sarikat Islam putih. Sedangkan di Jawa, Sarikat Islam merah dimaksudkan 

sebagai kelompok yang terpengaruh oleh komunis sedangkan di 

Minangkabau, sarikat Islam merah dimaksudkan sebagai kelompok kuno.
103

 

Dilihat dari segi dakwah yang dilakukan Sjech Mudo dan Sjech el-Yusufi 

dalam memberantas TBC, mereka melakukannya secara parsial dan tanpa 

membentuk lembaga keorganisasian yang mempunyai pengikut, seperti 

pemurnian Islam yang dilakukan Haji Miskin dari pandai Sikek atau 

pengikutnya yang dikenal dengan “Harimau nan Salapan”. Sjech Mudo dan 
Sjech el-Yusufi dalam memurnikan ajaran Islam dilakukan secara pribadi-

pribadi, sekalipun mereka berada dalam satu teritorial dan mempunyai 

sasaran yang sama untuk memberdayakan tauhid dalam perilaku masyarakat 

Pakan Sinayan. Pengaruh Sjech Mudo tidak saja di bidang keagamaan, ia juga 

sering diminta masyarakat untuk mengobati orang yang sakit. 

Dalam menanggapi pembagian harta pusaka tinggi di Pakan Sinayan, 

Sjech Muda tunduk dalam aturan adat Minangkabau dalam sistem 

Matrilineal
104

 dengan memberikan harta kepada garis perempuan. 
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 Rosihan Anwar, Sejarah Kecil “Petite Histoire” Indonesia, Vol, 1, (Jakarta: Kompas, 

2010), 90.   
104

 Masyarakat dan kebudayaan menurut garis ibu adalah masyarakat dan 

kebudayaan yang lebih stabil. Laki-laki pergi berburu dan untuk mengumpulkan 

makanan sementara perempuan tinggal di rumah untuk merawat anak-anak dalam 

suatu tempat. Buah-buahan yang dibawa laki-laki dimakan di rumah, kemudian 

bijinya atau sisa umbinya dilemparkan di sekitar rumah sehingga tumbuh pohon dan 

buah-buahan baru yang lambat laun menjadi kebun. Kebun ini dengan sendirinya 

dijaga dan dikuasai oleh perempuan yang tinggal di rumah. Dari sinilah lahir susunan 

masyarakat dan kebudayaan matriakhi atau yang biasa disebut dengan sebutan 

matrilineal. Masyarakat matrilineal lebih statis dan lebih tetap tinggal dalam 

lingkungan yang lebih kecil daripada masyarakat patriakhat.  
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Kekerabatan matrilineal dengan menarik garis keturunan melalui ibu 

merupakan system keturunan satu-satunya yang ada di Indonesia.
105

 tetapi 

menyangkut tentang pembagian harta pusako randah yang merupakan harta 

pencaharian. Sjech Mudo sangat arif dalam melihat kepentingan anak di satu 

sisi dan kamanakan di sisi yang lain. Sangat terpakai baginya mamangan adat 

yang mengatakan anak di pangku, kamanakan dibimbiang, urang kampuang 

di putenggangkan. Ada keseimbangan atau keadilan dalam membagi harta 

pusako randah untuk anak dan untuk kamanakan. Bagi Sjech Mudo, anak dan 

kamanakan hakikatnya sama yaitu sama-sama berada di bawah 

tanggungjawabnya. Untuk anak diberinya sawah, maka seperti itu juga yang 

dilakukan untuk kamanakannya, seperti pemberian sawah untuk Tajuddin (Dt. 

Sati Tajuddin) yang terletak di bawah Surau Pinang, untuk kamanakan 

diberinya tabek.
106

  

 

 

                                                                                                                                            

Mereka terikat pada suatu tempat dengan kultur pertaniannya. Dalam suasana 

menetap dan kestabilannya menyebabkan mereka lebih miungkin mengatur diri dan 

menimbulkan hukum untuk mengatur masyarakat. Dari sini akan lahir hutang nyawa 

dibayar dengan nyawa, darah dengan darah yang kemudian berganti dengan lembaga 

denda yang bersifat damai. Mereka dapat mengembangkan kerajian tenun, tanah 

liat, dan pertukangan. Lihat Sutan Takdirli Syahbana, Sistem Matrilineal Minangkabau 

dan Revolusi kedudukan Perempuan di Zaman kita dalam lialektika Minangkabau 

dalam kemelut Sosial dan Politik. (Padang: PT Genta Singgalang Press, 1983), 14.  
105

 Andriyetti Amir, dkk, Pemetaan Sastra Lisan Minangkabau, 21. Di samping 

Minangkabau, ada daerah-daerah lain yang juga menganut system kekerabatan 

matrilineal seperti yang terdapat dalam masyarakat Dobu di Amerika, masyarakat 

Marshall dan Trobriand di Melanesia, masyarakat Truk di Mikronesia, masyarakat 

Nayar di Asia Selatan yang berada di India dan Vedda di Sri Langka, masyarakat 

Ashanti di Gana; Afrika, masyarakat Yao di Malawi dan Bemba di Zambia, masyarakat 

Iroquois, Nevaho, Tringlit dan Lutchin di Amerika Utara dan suku Ramlokameka di 

Brazil; Amerika Selatan. Lihat Harsjah W. Bachtiar, Wanita dalam Keluarga 

Minangkabau (Kumpulan Naskah Symposium) Pengaruh Adat Istiadat Minangkaau 

terhadap Kehidupan Wanita dalam Mengembangkan Budaya Bangsa”, (Jakarta: 
Yayasan Bunda, 1983), 2. 
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 Hj. Rusiah, Hasil wawancara, Ahad, 9 November 2003.  
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Menurut Islam, sistem kewarisan berbentuk patrilineal.
107

 Dalam 

tuntutan agama, seorang bapak bertanggung jawab terhadap anaknya. Dalam 

tuntutan adat Minangkabau, mamak bertanggung jawab terhadap 

kamanakannya. Menyangkut tentang tanggung jawab ini, Sjech Mudo 

memperlakukannya secara seimbang, baik dengan memberikan harta untuk 

anak dan untuk kamanakannya. 

Menyangkut dengan penggunaan harta yang digadaikan, Sjech Mudo 

Mengikuti apa yang telah berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Menurut 

adat Minangkabau, harta yang digadaikan seseorang boleh dimanfaatkan 

oleh orang yang berhutang sampai orang yang berhutang mampu 

membayarnya, sekalipun hasil yang diperoleh dari harta yang digadaikan itu 

melebihi dari jumlah hutang yang ada. Pendapat Sjech Mudo menyangkut 

dengan pemanfaatan harta sungguhan ini berseberangan dengan pendapat 

gurunya Sjech Ahmad Khatib al-Minangkabawi yang melarang memanfaatkan 

harta rungguhan. Pemanfaatan harta gadaian menurut Ahmad Khatib sama 

dengan memakan riba. Atas dasar inilah kemudian, Ahmad Khatib mengkritik 

orang Minangkabau yang dianggapnya telah memakan harta riba dengan 

memanfaatkan harta rungguhan.  
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 Sistem patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak di 

mana Kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan wanita 

dalam pewarisan. Di antara budaya di Indonesia yang menggunakan sistem patrilineal 

adalah Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Seram, Nusa Tenggara dan Irian. Lihat 

Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 23.  

Masyarakat dengan budaya patrilineal pada umumnya hidup dari perburuan dan 

peternakan. masyarakat yang berdasarkan garis laki-laki lebih dinamis dan berlaku 

dalam lingkungan yang lebih luas. Dalam berburu, mereka harus menakhlukan hewan 

liar atau pindah dari suatu tempat ke tempat untuk mendapatkan pandang rumput 

yang subur. Di samping itu, mereka juga dikenal sebagai masyarakat yang agresif 

karena karakteristik kelompok dalam suatu daerah menuntut mereka untuk 

Seperti Itu. Tidak jarang satu kelompok harus bertarung untuk mempertahankan 

daerahnya dari serangan masyarakat lain. Dari masyarakat patrilineal ini akan lahir 

senjata-senjata dari besi yang berguna untuk perang atau untuk keperluan lainnya. 

Lihat Sutan Takdir Ali Syahbana, Sistem Matrilineal Minangkabau dan Revolusi, 14. 
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Berkaitan dengan adat, Sjech Mudo juga tidak merestui perkawinan 

saesuku
108

 atau dalam konsep perkawinan awak samo awak
109

 dalam istilah 

Minangkabau, sekalipun menurut Islam, perkawinan sesuku dibolehkan 

selama tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan perkawinan, atau 

susuan. Pelarangan kawin sesuku di Minangkabau dianggap sebagai bagian 

yang harus dihargai karena ada nuansa filosofi yang terdapat di dalamnya.  

Sjech Mudo berhasil mewarnai beberapa kebiasaan adat dengan Islam, 

sekalipun belum berhasil sepenuhnya, seperti berkurangnya kuantitas 

perjudian, menutup aurat bagi perempuan, menyabung ayam, menguatnya 

peranan agama di samping adat, dan lain-lain. Keberhasilan mewarnai adat 

berjalan secara perlahan menuju tatanan Islam secara sempurna, bahkan 

lenyapnya ritual-ritual tahyul, khurafat, dan bid'ah dalam masyarakat secara 

menyeluruh. 
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 Ketika Sjech Mudo hidup, pernah terjadi perkawinan sasuku antar sesame suku 

Simabur yaitu antara Gafar dengan Saunah pada tahun 1941. Keduanya pergi dari 

Pakan Sinayan karena malu, hingga mereka pergi ke Medan. Hj Rusiah, hasil 

wawancara, Ahad, 9 November 2003. Dalam konsep perkawinan di Minangkabau, 

perkawinan sasuku termasuk dalam bentuk perkawinan berpantangan yang dapat 

dikenai sanksi. Jika dilakukan akan menimbulkan persoalan terhadap keutuhan 

system adat matrilineal, baik sasuku, sekaum atau sekampung halaman. Lihat A A. 

Navis, Alam Terkembang Jadi Guru; Adat dan Kebudayaan Minangkabau, (Jakarta: 

Grafiti Press, 1986), 195. 
109

 Perkawinan dalam konsep Minangkabau adalah perkawinan dengan keluarga 

terdekat seperti perkawinan anak dengan kemenakan yang lazim disebut pulang ke 

mamak atau pulang ke bako. Pulang kemamak maksudnya mengawini anak mamak 

sedangkan pulang ke bako adalah mengawini kemenakan ayah. Konsep perkawinan 

yang seperti ini disebut juga perkawinan ambil mengambil. 

Pada tahun 1967, masyarakat Banuhampu pernah membuat kesepakatan yang 

berisikan agar anak-anak muda yang berasal dari Banuhampu, dimanapun mereka 

berada, agar tidak menikah dengan gadis nagari lain. Tujuan kesepakatan itu adalah, 

pertama, adanya kecemasan para orang tua terhadap jodoh anak gadis yang mereka 

miliki dan hilangnya kecintaan mereka terhadap kampong halamanya. Kedua, 

ketidakikhlasan mereka untuk mamaga batang karambia condong. Artinya 

batangnya milik kita, tapi buahnya jatuh ke tempat oran lain. Memantangkan 

menikahi antar penduduk yang bertetangga juga dilakukan seperti yang terjadi di 

nagari Kurai, Sianok, Koto Gadang, Koto Tuo, Balingka, Banuhampu, Gadut, Maninjau, 

Bayur, dan Sungai Batang di tepian danau Maninjau. Namun mereka menerima 

menantu laki-laki yang berasal dari luar nagari bahkan luar daerah Minangkabau. 

Lihat A A. Navis, Alam Terkembang Jadi Guru, 196. 
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Tetapi dalam memberantas TBC, Sjech Mudo kelihatannya belum berhasil 

sepenuhnya untuk mengubur kemusyrikan. Hal Ini setidaknya dapat 

dibuktikan bahwa sejak Sjech Mudo wafat, TBC masih menjadi bagian dalam 

kehidupan masyarakat sampai tahun 1970-an. Namun gerakan pendidikan 

yang di sponsorinya yang penuh dengan nilai-nilai Islam sudah memberikan 

titik awal atau episode pertama dalam sebuah proses pembinaan rohani dan 

keagamaan dalam bentuk tauhid. Langkah yang dilakukan Sjech Mudo pada 

waktu itu juga dilakukan oleh Sjech el-Yusufi yang lebih populer dengan 

sebutan Sjech Tuo atau Sjech Lungguak Batu. Eksistensi Sjech Gaek dan Sjech 

Mudo pada tahun 1890-1946 cukup berpengaruh dalam rangka pembinaan 

keagamaan masyarakat, tetapi meletakkan antaran untuk tempat-tempat 

yang dianggap sakti atau batuah tetap saja masih dilakukan masyarakat.
110

 

Atas dasar inilah kemudian dapat dikatakan bahwa pemberantasan TBC pada 

masa Sjech Gaek dengan Sjech Mudo dianggap sebagai tahap awal atas 

keberagamaan masyarakat. Episode selanjutnya diserahkan kepada orang lain 

yang kemudian dilakukan oleh Malin el Yusufi yang populer dipanggil dengan 

sebutan “Buya”. Malin el-Yusufi seperjuangan dan teman dekat dengan Buya 

HAMKA. Semakin meningkatnya kesadaran beragama masyarakat pada 

akhirnya dapat mengikis TBC di Pakan Sinayan.  

Dalam kehidupan sosial, Sjech Mudo sering diminta masyarakat untuk 

mengobati orang yang menderita suatu penyakit seperti sakit kepala, sesak 

nafas, diguna-gunai, dan lain sebagainya. Pengobatan yang dilakukan Sjech 

Mudo dengan mengambil air putih, kemudian mendo'akannya. Air putih ini di 

minumkan kepada orang yang sakit atau di usapkan kepada tubuh orang yang 

sakit masyarakat meyakini bahwa seseorang yang dekat dengan Tuhan 

seperti Sjech Mudo, maka permintaannya akan lebih cepat dikabulkan Allah 

dalam segala hal, termasuk permintaan Sjech agar menyembuhkan orang 

yang sakit.  

Ketawadhuan Sjech Mudo dalam hidup setidaknya menjadi contoh bagi 

orang lain. Kehidupannya sederhana jauh dari kesan sebuah lembaga surau 

yang mempunyai aset berharga. Pekerjaannya sebagai pendidik kadangkala 

harus dibarengi dengan bekerja di sawah untuk mencukupi kebutuhan 
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 Rosma, Hasil wawancara, ibid.  
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keluarga. Pakaiannya jauh dari seorang bangsawan terhormat yang identik 

dengan gemerlapan. Tetapi semua yang dilakukannya tidak mengurangkan 

martabat dan harga dirinya sebagai anggota masyarakat seperti masyarakat 

lainnya. Malah kata-katanya didengar, nasehatnya diperhatikan, sikapnya 

menjadi anutan, kesederhanaannya menjadi tauladan, pemikirannya menjadi 

perbandingan, keuletan dan ketabahannya menjadi kekuatan. Nilai-nilai inilah 

yang ditanamkannya kepada masyarakat yang didasari oleh keimanan yang 

kuat, sekaligus mentransformasikan nilai agama agar menginternalisasi dalam 

budaya masyarakat.  

 

D. PENAFSIRAN ISLAM SJECH HASBULLAH DI BIDANG EKONOMI  

Sebagaimana layaknya masyarakat biasa yang ada di Pakan Sinayan, Sjech 

Mudo di samping sebagai alim ulama, beliau juga bekerja di sawah di sela-

sela hari hari mengajarnya. Sawah yang manfaatkannya terkadang dibantu 

oleh orang lain atau kadang-kadang sengaja mengupah pekerja untuk 

mengerjakan sawahnya. Mengupah orang ke sawah juga diiringi dengan 

keikutsertaan Angku Siah sendiri untuk bekerja di sawah yang akan 

digarapnya. Di samping hasil pertanian, Angku Siah juga memiliki tabek yang 

produktif untuk membesarkan ikan seperti tabek di depan Surau Pandak dan 

tabek Surau Pinang. Manangguak (menangkap ikan) dilakukan Sjech Mudo 

sekitar satu kali dalam tiga bulan yang dilakukan oleh tukang tangguak yang 

berasal dari Kapeh Panji. Pada tahun 1930, Sjech Mudo juga memiliki mobil 

yang digunakan sebagai jasa transportasi masyarakat dengan sopir Tuah Gani, 

namun karena hasil yang diperoleh dari jasa transportasi kurang memuaskan, 

akhirnya mobil tersebut dijual kepada orang lain dan diganti dengan mobil 

sedan. Sjech Mudo dapat dikatakan sebagai pemilik mobil sedan pertama di 

Pakan Sinayan pada waktu itu.
111

  

Mobil yang dimiliki Sjech Mudo dari informasi di atas, barangkali bukan 

mobil milik Sjech Mudo, tapi mobil anak sulungnya yang bernama Anwar 

Hasbullah, mengingat anak sulungnya termasuk orang yang “sukses” pada 
waktu itu. Mobil sedang yang dimiliki Anwar Hasbullah diletakkan di belakang 

rumah sebagai garase mobil sampai mobil itu dijual kepada orang lain. 

Argumentasi lain yang bisa dijadikan dasar adalah kesederhanaan Sjech Mudo, 
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ia menjalani kehidupan sehari-hari sebagai ulama, pendidik dan sebagai 

masyarakat di Pakan Sinayan. 

Menyangkut tentang ekonomi, Sjech Mudo tidak banyak 

memberikan konstribusi berarti bagi masyarakat, mengingat posisinya 

sebagai ulama cukup menyita waktunya untuk lebih mencurahkan 

perhatiannya terhadap masalah keagamaan. Penyampaian dan 

mencerdaskan masyarakat di bidang keagamaan sudah menjadi rutinitas 

kesehariannya, baik pada waktu siang atau di waktu malam. Sekalipun Angku 

Siah tidak memberikan sumbangsih secara nyata dalam sektor ekonomi 

terhadap masyarakat, tetapi ia berhasil mencarikan air untuk mengairi sawah 

Baru pada bagian Barat dengan memanfaatkan air Ampangan di Balingka. 

Usaha yang dilakukan Sjech Mudo untuk mendapatkan air sawah dengan 

merundingkannya dengan Angku Palo Banda dan dibantu oleh Sjech Daud 

Rasyidi yang juga mempunyai surau di Balingka. Sebelum adanya restu untuk 

mendapatkan air Ampangan. Sjech Mudo melakukan loby terlebih dahulu 

dengan Asisten Demang yang ada di Bukittinggi. Setelah diizinkannya 

penggunaan air Ampangan, kemudian pembuatan banda dilakukan 

masyarakat secara bergotong royong, sehingga parak yang ada pada bagian 

barat Pakan Sinayan dapat dijadikan sawah oleh masyarakat sampai 

sekarang.  

Sebelum air Ampangan Balingka sampai di Sawah Baru, tanah di 

sekitarnya hanya ditanami dengan tanaman tua seperti kawa (kopi), tebu, 

dan tanaman keras lainnya. Kedatangan air Ampangan memberikan peluang 

baru bagi masyarakat sekitarnya untuk dipusawahi yang sebelumnya hanya 

tanah gurun dengan peluang pertanian yang sangat terbatas.  

Keberhasilan Sjech Mudo dalam mencarikan alternatif air pesawahan 

sangat berarti bagi masyarakat Pakan Sinayan bagian Barat, mengingat 

daerah ini sulit untuk dilalui oleh air karena struktur tanahnya yang berada di 

ketinggian seperti yang ada di sawah Baru, sawah Jalan Guguak Randah, 

sawah di bawah Batu Balah, dan lain sebagainya. Air yang mengalir dari 

Sungai Tanang hanya mampu mengairi sawah yang terletak di daerah Pakan 

Sinayan Timur sampai ke bawah, namun sawah bagian barat Pakan Sinayan, 

nyaris tidak tersentuh sama sekali dengan air Sungai Tanang. Keperdulian 

Sjech Mudo menyangkut tentang ekonomi rakyat menjadi bagian vang tidak 

terpisahkan dari tuntutan agama agar melapangkan saudaranya ketika 
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berada dalam kesulitan dengan segala kemampuan yang dimiliki Sjech Mudo 

pada waktu itu. 

 

E. PENAFSIRAN ISLAM SJECH HASBULLAH SEBAGAI PEJUANG  

Sebagaimana layaknya seseorang yang berada di bawah 

penjajahan, sepantasnyalah bahwa setiap individu berkewajiban untuk 

membela tanah airnya untuk lepas dari intimidasi dan pembelengguan hak-

hak hidup yang dilakukan penjajah. Kecintaan terhadap tanah air juga 

tergambar dari sikap rasul terhadap kota Madinahnya seperti yang terungkap 

dalam riwayat Ahmad ibn Hanbal bahwa rasul jika sudah kembali dari 

perjalanan dan melihat dinding-dinding rumah Penduduk, ia mempercepat 

lari ontanya untuk sampai ke Madinah.
112

 Melepaskan diri dari penjajah 

merupakan salah satu cara untuk memberikan ruang gerak yang luas 

terhadap setiap orang untuk mengembangkan dirinya. 

Sebagaimana diketahui, bahwa Sjech Mudo lahir dan besar dalam 

suasana penjajahan Belanda. Suasana penjajahan ini terus berlanjut sampai 

pada masa penjajahan Jepang. Bahkan Sjech Mudo tutup usia ketika bangsa 

baru menuai buah perjuangan para pahlawan bangsa pada tahun 1946.  

Ketika Sjech Mudo hidup, penjajah Belanda berhasil membangun salah 

satu benteng sebagai pos militer dan pertahanan mereka yang dikenal 

dengan benteng fort de kock. Benteng ini terletak tidak jauh dari daerah 

Pakan Sinayan, tepatnya di kota Bukittinggi. Benteng ini digunakan sebagai 

markas induk untuk menguasai Bukittinggi dan daerah sekitarnya.  

Pada masa Belanda, Pakan Sinayan tidak pernah melakukan peperangan 

fisik antara penduduk dengan pihak Belanda yang dilakukan secara 

menyeluruh, Kondisi daerah yang seperti ini mengindikasikan bahwa Pakan 

Sinayan merupakan daerah jajahan Belanda, tetapi jarang terjadi peperangan 

yang dilakukan penduduk untuk melawan Belanda. Artinya Pakan Sinayan 

bukan daerah penting menurut penjajah yang harus diwaspadai kegiatan 

penduduknya.  

Sekalipun Pakan Sinayan bukan daerah yang sering terjadi perperangan, 

Belanda memaksa masyarakat Pakan Sinayan untuk membayar beberapa 

kewajiban yang berguna bagi kelangsungan penjajah di Indonesia. Di 
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antaranya seperti adanya uang rodi
113

 dan pajak yang dikenal juga dengan 

balesteng. Uang rodi diminta Belanda sekitar 2 kali sebulan yang dipungut 

langsung oleh warga Pakan Sinayan yang ditugaskan Belanda untuk itu.
114

 

Uang rodi diminta kepada setiap pasukan yang ada di Pakan Sinayan, bagi 

yang tidak membayar, dikenai sanksi berupa denda. Sementara balasteng 

dibebankan Belanda kepada orang-orang tertentu yang dipandang cukup 

berada dalam masyarakat. Apa pun jenis pungutan yang diminta Belanda 

kepada masyarakat, semuanya memperparah kesengsaraan masyarakat yang 

berada di bawah tekanan penjajah Belanda yang sudah miskin juga.  

Keadaan daerah yang tidak banyak melakukan perperangan dengan 

Belanda menyebabkan Pakan Sinayan tidak mempunyai sejarah besar 

berkaitan dengan peperangan. Diantara peperangan yang cukup terkenal 

yang terjadi di sekitar Bukittinggi adalah di Kamang dan Manggopoh serta 

penyerangan terhadap tentara Belanda antara jalan padang Panjang dan 

Bukittinggi pada masa agresi Belanda II dengan Aisyah Amini sebagai mata-

mata pada waktu itu.
115

 Perang Kamang tidak terlepas dari sejarah 

keberanian rakyat Kamang ketika menghadapi Belanda sejak masa perang 

Paderi.
 116
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Minangkabau, 217. 
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 Terjadinya perang Paderi disebabkan terdesaknya golongan adat oleh golongan 

paderi yang dipimpin oleh Tuangku Nan Renceh. Golongan adat kemudian 

"mengundang“ Inggris untuk dapat menaklukkan golongan paderi, tetapi karena 
keterbatasan kekuatan, Inggris tidak bersedia menghadapi golongan paderi. Harapan 
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Penyebab terjadinya perang Kamang dipicu oleh kebijakan Belanda untuk 

membebani rakyat dengan membayar belasting atau pajak perbuatan (fa’al) 
yang dikeluarkan Belanda pada tanggal 11 Maret 1908. Keharusan membayar 

belasting ini mengobarkan api peperangan yang terjadi pada hari Senin 

tanggal 15 Juni 1908 yang dipimpin oleh M. Saleh Dt. Rajo Penghulu dari 

kelompok adat dan H. Abdul Manan dari kelompok agama serta Abdul Wahid 

dari cerdik pandai. Sedangkan di pihak kompeni dipimpin oleh Y. Westenenck, 

Kapten Van der Stock dan Letnan Dubel.
117

 

Perang Kamang menyebabkan 59 orang patriot Kamang gugur dan 2 

diantaranya perempuan yaitu Siti Asiah sebagai istri dari Dt. Rajo Penghulu 

dan Siti Anisah. Para pejuang yang ikut dalam perang Kamang berasal dari 

berbagai daerah seperti Suayan, Magek Tilatang, Kurai, Solok Salayo, Malalo 

dan Padang Panjang. Sedangkan di pihak Belanda telah menewaskan 425 

tentara kompeni Belanda. 

Sehari setelah perang kamang, Belanda juga dihadapkan dengan perang 

Manggopoh pada hari Selasa tanggal 16 Juni 1908 di Manggopoh. Penyebab 

terjadinya perang juga dipicu oleh kesewenang-wenangan Belanda terhadap 

rakyat dengan meminta pembayaran pajak berupa balesteng. Perperangan 

terjadi di Kampong Koto Manggopoh dengan mengepung banteng Belanda 

pada malam hari selama 1 setengah jam. Pimpinan perang dipegang oleh 

Rasyid Bagindo Magek yang dibantu oleh isterinya yang bernama Sitti. 

Kemudian popular dengan sebutan Sitti Manggopoh. Dari peperangan yang 

                                                                                                                                            

golongan adat untuk mendapatkan bantuan dari Inggris tidak dapat dilaksanakan. 

Baru kemudian ketika Belanda datang kembali di Sumatera Barat 27 Mei 1819. Hal ini 

baru terkabul Pada tahun 1821 Belanda melancarkan serangan ke 

pedalaman Sumatera Barat. Tidak terkecuali di daerah Kamang. Perangan berkobar 

sampai daerah kekuasaan paderi. Satu persatu daerah Paderi jatuh ke tangan 

Belanda pada tahun 1837. 

Setelah sadar atas kekeliruan yang dilakukan oleh golongan adat dengan 

mengundang Belanda untuk menghadapi Paderi, hubungan ulama dan golongan adat 

kembali harmonis. Hal ini ditandai dengan adanya kesepakatan yang dikenal dengan 

“adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah. Syara’ nan lazim, adat nan kawi. 
Syara’ mangato, adat mamakai”. Dampak positif lain dari peperangan paderi adalah 
terjadinya harmonisasi hokum adat dengan hokum Islam. Lihat Murodi, Gerakan 

Paderi, 121.  
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terjadi, 55 orang tentara belanda mati sedangkan pimpinan Manggopoh di 

tangkap kemudian dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Selanjutnya Rasyid 

diberi hukuman buang ke Manado sampai wafat di sana, sedangkan istrinya 

Sitti dikembalikan ke Manggopoh dan wafat di Gasan Gadang Pariaman pada 

tanggal 20 Agustus 1965 dalam usia 84 tahun, kemudian di makamkan di 

taman makam pahlawan Kasuma Negara Lolong Padang.
118

  

Keharusan membayar balesting juga dibebankan kepada kelarasan di 

daerah Agam, termasuk Pakan Siyan yang masuk dalam kelarasan 

Banuhampu Sungai Puar, di samping kelarasan Kamang. Magek, Salo, Tilatang 

Kapau, Baso, Canduang, Ampek Angkek, IV Koto, Koto Tuo, Koto Gadang, dan 

Sipisang. Balesting yang dibebankan kepada rakyat sebanyak F. 1,20 (satu 

rupiah dua puluh sen) untuk laki-laki dewasa dalam setahun.
119

 Kewajiban 

membayar balesting sebagai ganti dari tanaman kopi dan kerja rodi. 

Pembayaran balesting dimaknai rakyat sebagai pembayaran upeti sebagai 

bukti ketundukan rakyat kepada penjajah Belanda. Inilah kemudian menyulut 

bertambahnya kebencian pribumi terhadap Belanda.  

Perlawanan orang Minang kemudian menyebar ke berbagai daerah 

sebagai bagian dari perlawanan terhadap pemaksaan pembayaran belesteng 

kepada rakyat seperti Magek, Tilatang, Batusangkar, Padang Panjang, Malalo, 

Sumpur, Ulakan, Pariaman, Lintau, Buo, Tanjuang Barulak, Muaro Labuah, 

Tiku, Lubuk Alung dan seterusnya.
120

 Bahkan bukan persoalan pembayaran 

pajak saja, Penjajah Belanda juga mengharuskan membayar pajak terhadap 

rumah gadang dan pajak ulayat berupa batas-batas hutan yang dimiliki 

nagari.
121

  

Perlawanan terhadap Belanda juga pernah terjadi di daerah Silungkang 

yang dikenal dengan pemberontakan Silungkang. Perlawanan terhadap 

penjajah Belanda diorganisir melalui kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) 

yang terjadi pada tanggal 1 Januari 1927. Perlawanan terhadap Belanda ini 

sebagai bagian dari pergolakan PKI yang dilakukan di Jawa yang dipelopori 
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oleh Semaun, Dharsono, Alimin Prawirodirjo, Musso dan Tan Malaka
122

 yang 

berasal dari Minangkabau. Namun pemberontakan PKI tersebut dapat 

dihancurkan Belanda, baik yang berada di Banten, Betawi, dan Priangan pada 

tahun 1926, termasuk memadamkan pemberotakan PKI yang dilakukan di 

Silungkang setahun setelah itu.
123

  

Masuknya PKI ke Minangkabau tentu menjadi tanda Tanya besar bagi 

berbagai kalangan. Bagaimana mungkin PKI bisa tumbuh dan berkembang, 

bahkan memiliki kekuatan di ranah Minang dengan basis ulamanya yang kuat? 

Menyusupnya PKI di Minangkabau tidak luput dari upaya yang dilakukan oleh 

Haji Datuak Batuah yang mengawinkan Islam dengan komunis melalui 

aktifitas politik para pelajar thawalib yang memiliki kecenderungan terhadap 

golongan revormis. Haji Datuak Batuah dibantu oleh Djamaloedin Tamim 

yang merupakan murid dari Haji Rasul. Penyusupan paham komunis 

dilakukan di sekolah Padang Panjang, Batusangkar dan Bukittinggi.
124
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Perlawanan alim ulama terhadap paham komunis kemudian dilakukan 

dengan mengisolasi perkembangan mereka di Minangkabau dengan cara 

mengambil jarak dengan Haji Datuak Batuah dan membentuk lembaga yang 

bernama kerapatan Minangkabau dengan agenda utama melawan kegiatan 

politik PKI. 

Jika dilihat dari perjuangan masyarakat Minangkabau dalam mengusir 

penjajah, maka dapat disebutkan beberapa peperangan yang terjadi: 

1. Perang Minangkabau 

Perang ini terjadi di daerah pesisir yaitu ketika Belanda mendirikan 

factory di Padang. Faktor ini awalnya dikatakan sebagai kantor dagang 

Belanda, tapi jika ditelusuri lebih dalam, ternyata tempat ini dijadikan 

sebagai banteng pertahanan yang menyediakan perlengkapan perang 

untuk menguasai daerah jajahan yang dipimpin oleh Cornelis van Der Lijn. 

Belanda mampu menguasai daerah pesisir Padang setelah mengusir 

tentara Aceh yang menguasai perdagangan di Minangkabau. 

2. Perang di Pariaman 

Setelah menguasai Padang, Belanda kemudian bergerak untuk menguasai 

Pariaman dengan mendirikan loji (factory) seperti yang dibangun di 

Padang. Perlawanan rakyat Pariaman terhadap penjajah Belanda terjadai 

pada tahun 1818. 

3. Perang Air Bangis 

Perang ini terjadi pada tahun 1821 yang dipimpin oleh tuanku Imam 

Bonjol dari Minangkabau kemudian dibantuk oleh Sultan Alaudin Djohar 

Syah dari Aceh. Pasukan Aceh menyerang dari laut sedangkan pasukan 

imam Bonjol menyerang dari darat. Namun karena kelicikan Belanda 

dengan taktik adu domba dan pecah belah, pasukan Aceh justru 

menghadapi pasukan Bugis sedangkan pasukan imam Bonjol justru 

dipukul mundur Belanda dengan kelengkapan perang yang lebih modern. 

4. Perang Tiagan 

Perang ini terjadi pada bulan Desember tahun 1831 antara Belanda 

dengan rakyat Pariaman.  

5. Perang Bonjol (1832) 

6. Perang Kamang (1908) 



 

Rekonstruksi Penafsiran Islam Dalam Konteks Lokal Minangkabau | 99 

7. Dan Perang Manggopoh (1908)
125

 

 

Posisi Belanda yang merasa berada di atas pasukan Paderi menjadi 

pemicu munculnya berbagai peraturan yang membebani rakyat secara 

semena-mena. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1833 di Padang, Belanda 

kemudian mengeluarkan peraturan paksa berupa kewajiban pribumi untuk 

menanam kopi dan lada kemudian hasilnya dijual kepada Belanda yang 

dikenal dengan “Pelakat Panjang”. Secara tersurat, dari 5 isi Pelakat Panjang 

yang ada, tidak satupun pasal yang menyebutkan adanya kewajiban 

menanam kopi dan lada bagi penduduk, tetapi dalam pelaksanaannya, 

perjanjian Pelakat Panjang justru menjadi alat untuk memaksa penduduk 

menanam kopi.
126

 Belanda mewajibkan setiap orang dewasa untuk menanam 

kopi sebanyak 500 batang pada kebun yang dimiliki secara bersama-sama 

(kolektif). Setelah itu, baru muncul bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti 

rodi dan belesteng di daerah Agam dan Minangkabau secara umum. 

Setelah Belanda bertekuk lutut terhadap Jepang pada tanggal 9 Maret 

1942, Jepang menggantikan pemerintahan Belanda di Indonesia sampai 17 

Agustus 1945 di bawah pimpinan letnan jendral Hitoshi Imamura untuk 

semua bekas jajahan Belanda kecuali Monokwari dan Meroke.
 127

 Serah 

terima daerah jajahan dari Belanda ke pihak Jepang dilakukan di Kalijati; Jawa 

Barat. 

Sedangkan penguasaan Sumatera Barat oleh jepang dilakukan melalui 

darat. Daerah pertama yang dikuasai Jepang adalah Medan dan Aceh, 

kemudian terus bergerak ke daerah Selatan melalui jalan darat dan sampai di 

Bukittinggi pada pertengahan Maret 1942. Serah terima daerah Sumatera 

Barat dari Belanda ke Jepang dilakukan di Padang melalui residen Belanda; 

G.A Bosselaar dan diterima oleh Kolonel Fujiyama.
128
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Kepentingan Jepang terhadap Sumatera Barat karena sumber dayanya 

yang melimpah sebagai “amunisi” menunjang ekonomi perang masa perang 
dunia II. Alasan kedua menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat 

pemerintahan jepang disebabkan karena posisi Sumatera Barat yang berada 

di pusat persilangan Timur-barat di kawasan Asia tenggara. Ancaman sekutu 

diperkirakan datang dari arah barat yaitu Negara Sri Langka hingga pusat 

pertahanan tentara diletakkan di sekitar Selat Malaka (Sumatera dan 

semenanjung Malaya). Posisi Sumatera Barat yang sangat strategis itu 

diungkapkan sendiri oleh perwira tinggi Jepang ketika melakukan invasi ke 

daerah Selatan; admiral Nakamura yang mengatakan “Mundur dari Sumatera, 
berarti kehilangan seluruh Hindia Belanda.

129
 

Jika Jawa merupakan jantung kekuasaan colonial Belanda terkait dengan 

ekonomi Belanda, maka Sumatera Barat merupakan daerah inti bagi Jepang. 

Tingginya perhatian Belanda terhadap jawa dapat dilihat dari administrasi 

yang terpusat di Batavia. Pulau jawa memiliki 17 unit pemerintahan 

keresidenan sedangkan Pulau Sumatera yang lebih luas dari Jawa hanya 

memiliki 10 keresidenan. 

Di Jawa, penjajah Jepang lebih mengutamakan “kerjasama” di bidang 
politik-ekonomi di samping sumberdaya manusia dan pangan untuk dikirim 

ke seluruh daerah jajahannya di Asia Tenggara. Sedangkan di Sumatera, 

Jepang lebih mengutamakan sumber daya alam berupa karet, minyak bumi, 

timah, batu bara dan bauksit (di pulau Bintan). Bahan-bahan mentah ini 

sangat vital menunjang industry dan mesin perang Jepang, baik di Jepang 

sendiri atau di daerah jajahan. 

Pada masa penjajahan Jepang. Pakan Sinayan tidak luput dari segala 

tindakan Jepang untuk memeras ekonomi rakyat. Ketika pabrik kertas 

didirikan Jepang di Durian (dekan simpang Sungai Tanang) pada tahun 1943, 

warga Pakan Sinayan sebenarnya termasuk dalam daftar Jepang yang akan 

dijadikan pekerja pada pabrik kertas tersebut, khususnya bagi wanita yang 

masih gadis, tetapi penyediaan tenaga kerja ini ditolak angku palo secara 

halus dengan mengatakan bahwa “ Padusi di Pakan Sinayan ko induk ado nan 
pandai kurujo di pabrik karateh tu, karano tangan padusi Pakan Sinayan 
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kasa-kasa. Padusi disiko nan pandai baparak". Pada waktu itu, pemerintahan 

Pakan Sinayan masih berinduk kepada Padang Luar. Wakil untuk daerah 

Pakan Sinayan dipercayakan kepada Angku Kali Ibrahim, sekalipun jabatan 

pemerintahan nagari baru dipegangnya pada bulan Oktober 1945. Karena 

tidak tersedianya tenaga kerja wanita yang dibutuhkan Jepang, akhirnya 

Jepang mengambil pekerja dari masyarakat Koto Gadang.
130

 

Di samping untuk kebutuhan ekonomi penjajah dan daerah jajahan, 

Jepang juga menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat latihan militer bumi 

putera. Latihan meliter yang dipersiapkan Jepang bertujuan untuk 

menghadapi tentara sekutu yang hendak menyerbu dan merebut Indonesia 

kembali. Setidaknya daerah-daerah yang dijadikan sebagai tempat pelatihan 

tentara Giyugun (giyugun adalah kembaran PETA sebagai buatan Jepang yang 

berdiri sendiri) untuk daerah Padang dan sekitarnya yaitu: Padang, Pariaman, 

Talu, Indrapura, painan, muko-muko sebagai tempat latihan tentara. Untuk 

daerah Bukittinggi dan sekitarnya, pelatihan tentara dilakukan di Baso, Gulai 

Bancah, Koto Baru, Batusangkar, Sariak Sungai Pua, dan Padang Panjang di 

angkatan pertama (4 Oktober 1944-22 Agustus 1945).
131

 Bila dihitung sejak 

masuknya Jepang tahun 1942 untuk menjajah Indonesia sampai Hiroshi dan 

Nagashaki di bom atom oleh sekutu tahun 1945, maka jepang menjajah 

Indonesia selama 3 tahun 5 bulan 8 hari. 

Pada masa penjajahan Belanda dan jepang. Sjech Mudo sebagai salah 

seorang pribumi yang juga berada di bawah tekanan penjajah. Ia lebih banyak 

melakukan kegiatan sosial keagamaan. Kurang terdengar tindakan lain, selain 

dari sosial keagamaan  

Pada masa Sjech Mudo, kekuatan masyarakat belum menjelma menjadi 

kekuatan sosial politik yang mengikutsertakan masyarakat banyak untuk 

keluar dari cengkraman penjajah. Belum terbentuk organisasi-organisasi 

politik yang menyuarakan aspirasi masyarakat terjajah. Hari-hari yang dilalui 

Sjech Mudo lebih banyak diperuntukkan bagi pendidikan dan pembinaan 

masyarakat secara umum serta memperkuat daya tahan masyarakat secara 

rohani dalam menghadapi penjajah.  
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Dari gambaran yang telah di paparkan di atas, kurang terlihat sumbangsih 

Sjech Mudo secara nyata sebagai pejuang. Ini terjadi mengingat 

keberadaannya sebagai alim ulama cukup menyita waktu untuk berkembang 

dalam bidang politik, Di samping itu, kondisinya yang sudah cukup tua pada 

masa penjajahan Jepang menjadi faktor tersendiri, hingga aktivitasnya lebih 

banyak dalam pembinaan masyarakat di bidang sosial keagamaan.  

 

 



 

 

 

 

 

PENGARUH DAN HUBUNGAN SJECH 

HASBULLAH DENGAN REBERAPA  

ULAMA DI MINANGKABAU 

 
A. HUBUNGAN SJECH HASBULLAH DENGAN INYIAK PARABEK  

Pakan Sinayan dengan Parabek sebenarnya juga mempunyai hubungan 

asal-muasal yang biasa di sebut dengan balahan. Ada hubungan suku Pisang 

di Parabek umpamanya dengan suku Pisang di Pakan Sinayan, ada hubungan 

suku Simabur di Parabek dengan suku Simabur di Pakan Sinayan, demikian 

juga dengan suku-suku lainnya  

Sjech Mudo dengan Inyiak Parabek
132

 sebenarnya seangkatan. Sjech 

Mudo lahir pada tahun 1881. Sementara Inyiak Parabek lahir pada hari 

Minggu, tengah hari pada tanggal 12 Syawal 1301 H 1884 di Parabek. 

Hubungan Sjech Mudo dengan Inyiak Parabek bukan disebabkan karena 
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Parabek dan Pakan Sinayan bertetangga, tetapi hubungan Sjech Mudo 

dengan Inyiak Parabek disebabkan kesamaan mereka dalam menuntut ilmu 

ke Mekah dan kesamaan guru mereka di Mekah seperti Ahmad Khatib al-

Minangkabawi. Hubungan baik sesama siswa dari Mekah ini kemudian terus 

berlanjut sampai wafatnya Sjech Mudo tahun 1946.  

Dilihat dari waktu yang dihabiskan Inyiak Parabek untuk menuntut ilmu di 

Mekah, maka Inyiak Parabek lebih lama belajar di Mekah di bandingkan 

dengan Sjech Mudo. Inyiak Parabek pergi ke Mekah untuk naik haji dan 

menuntut ilmu pada bulan Rajab tahun 1320 H 1901 M sampai 1 Rabi'ul Awal 

1327 H/1908 M. Lamanya Inyiak Parabek di Mekah sekitar 6 tahun. 

Keberangkatan Inyiak Parabek yang kedua dilakukannya pada tahun 1914 

M/1333 H. Ia belajar di Mekah pada kali yang kedua selama 2 tahun.
133

 

Sementara Sjech Mudo belajar di Mekah hanya satu kali pada tahun 1905 

sampai 1910.  

Sebagai alumni Timur tengah; Mekah, maka timbul keakraban antara 

Sjech Mudo dengan Inyiak Parabek. Keakraban ini terus berlanjut setelah 

Inyiak Parabek pulang dari Mekah dengan adanya saling silaturahmi antara 

Sjech Mudo dengan Inyiak Parabek. Inyiak Parabek sering datang ke Pakan 

Sinayan untuk mengunjungi Sjech Mudo atau Sjech Mudo yang datang ke 

Parabek untuk menemui Sjech Ibrahim Musa.  

Hubungan baik dan kedalaman ilmų yang di miliki Inyiak Parabek 

kemudian menyebabkan banyaknya masyarakat Pakan Sinayan yang belajar 

ke Parabek setelah Sjech Mudo wafat. Besarnya minat masyaraka Pakan 

Sinayan untuk menuntut ilmu ke Parabek terus berkembang sekalipun Sjech 

Ibrahim Musa telah meninggal pada tahun 1963.  

Terjalinnya keakraban antara Sjech Mudo dengan Inyiak Parabek terbukti 

dengan adanya kemudahan bagi keluarga Sjech Mudo untuk menuntut ilmu 

di Sumatera Thawalib Parabek, khususnya bagi anak-anak Sjech Mudo yang 

belajar di Parabek dengan pembebasan biaya sekolah tanpa membayar uang 

SPP. Keringan biaya sekolah ini berlaku terhadap semua anak Sjech Mudo 

yang belajar di Parabek, pembebasan biaya pendidikan terus berjalan, 

sekalipun kemudin Inyiak Parabek telah meninggal dunia.  
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B. HUBUNGAN SJECH HASBULLAH DENGAN SJECH DAUD RASYIDI  

Sjech H. Daud Rasyidi termasuk ulama yang sempat belajar kepada Sjech 

Ahmad Khatib al-Minangkabauwi ketika masih di Mekah. Ia dilahirkan di 

Balingka; IV Koto, Kabupaten Agam, pada tahun 1880 M/1279 H dan wafat 

pada tahun 1948
134

 serta dimakamkan di Bukittinggi, tepatnya di depan surau 

Inyiak Jambek. Di Balingka, ia mendirikan surau dan sekaligus menjadi guru 

pada surau yang dibangunnya dalam rangka pembinaan umat seperti halnya 

Sjech Mudo dan ulama-ulama lain yang ada di Minangkabau.  

Hubungan Sjech Hasbullah dengan Daud Rasyidi terbina dengan baik, 

disebabkan karena adanya kontak ulama yang sama-sama belajar di Mekah 

seperti hubungan Sjech Mudo dengan Inyiak Parabek. Di samping Sjech 

Hasbullah, ulama Minangkabau yang sama-sama belajar dengan Daud Rasyidi 

adalah Sjech Diamil Diambek, Sjech Haji Abdul Karim Amrullah, Sjech Thahir 

Jalaluddin, Thaib Umar, Abdullah Ahmad, Sjech Ibrahim Musa Parabek, Sjech 

Sulaiman al-Rasuli Canduang, Muhammad Khatib Jaho, dan lain-lain. 

Setelah masing-masing ulama kembali dari Mekah ke daerah 

kelahirannya, Hubungan Sjech Hasbullah dengan Daud Rasyidi semakin akrab. 

Saling kunjung. Saling kunjung-mengunjungi antara Sjech Mudo dengan Daud 

Rasyidi sering mereka lakukan. Saling bersilaturahmi antar sesama mereka 

juga didukung oleh karena jarak geografi antara Balingka dengan Pakan 

Sinayan yang relatif dekat. Lebih kurang sekitar 3 kilometer antara Pakan 

Sinayan dengan Balingka dengan melalui Koto Tuo terlebih dahulu yang 

merupakan jalur utama Bukittinggi Maninjau.  

Saling bantu membantu dalam rangka kemaslahatan bersama juga 

diimplementasikan Sjech Mudo bersama Daud Rasyidi. Ini terbukti adanya 

peran Daud Rasyidi untuk mendapatkan air bagi masyarakat Pakan Sinayan 

yang berasal dari Ampangan Balingka. Ada peran yang dilakoni Sjech Mudo 

sebagai seorang pendidik atau seorang ulama dan ada juga peran yang 

dimainkan Sjech Mudo untuk berdiplomasi dengan orang lain untuk 

kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Sjech Mudo mendapatkan air dari 

Ampangan Balingka untuk Pakan Sinayan karena adanya pengaruh yang 

dimiliki oleh masing-masing pihak hingga usaha mendapatkan air terlaksana 

dengan baik.  
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Foto: Makam Sjech Daud Rasyidi bersebelahan dengan makam teman sejatinya; 

Sjech Djamil Djambek di Surau Inyiak Jambek Bukittinggi. 

 

Sjech Daud Rasyidi meninggal di surau Inyiak Jambek, Bukittinggi ketika ia 

sedang melaksanakan shalat Magrib tanggal 26 Januari 1948. Ia dikuburkan di 

sebelah kuburan teman terdekatnya yaitu Sjech Djamil Djambek. Dua makam 

ini sering dikunjungi oleh para peneliti, sejarawan atau orang-orang yang 

memang mengenal duo tokoh pembarun Minangkabau, baik dari Jakarta, 

Bandung, bahkan peziarah yang datang dari luar negeri seperti Singapura, 

Malaysia, Brunai Darussalam, bahkan dari India.
135

 

Di samping Inyiak Parabek dan Daud Rasyidi, Sjech Mudo juga 

mempunyai hubungan istimewa dengan Inyiak Canduang dan Sjech DJamil 

Djambek, mengingat mereka sama-sama pentolan Timur Tengah dan sama-

sama ulama di daerah mereka masing-masing dengan jarak geografi yang 

relatif dekat. Namun belum diperoleh informasi kongkrit dalam bentuk usaha 

nyata sebagai akibat hubungan baik mereka. Diperlukan penelusuran lebih 

jauh dan mendalam menyangkut hal ini. 

Jika dilihat dari jumlah ulama yang ada di Minangkabau, khususnya yang 

berada di Bukittinggi dan sekitarnya, hampir semua nagari memiliki ulama 

dengan basic keislaman yang kuat. Umumnya mereka alumni Timur Tengah 

yang menyemarakkan diskursus keagamaan di tempat mereka masing-masing 

atau dalam lingkup Minangkabau secara regional. Banyak diantara mereka 

yang belum mengemuka dalam pemetaan sejarah ulama Minangkabau.  
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Di antara ulama yang tersebar di sekitar Bukittinggi adalah: Sjech Abdul 

Latif Syakur dari Biaro, Sjech Ma’sum dari Panampuang, Sjech Yunus Yahya 
dari Magek, Sjech Husein al-Amini dari Pasia, Sjech Arifin Jamil dari Kamang, 

Sjech Abbas Qadhi di Ladang Laweh (pendiri Arabiyah School), tuanku Uluma 

dari Koto Tuo, Ampek Koto, Sjech Adam dari palembayan, Sjech Abu Bakar 

dari Maninjau, dan seterusnya.  

Sedangkan ulama yang berasal dari Payakumbuh Lima Puluh Kota 

diantaranya: Sjech Abdul Majid dari Koto Nan Gadang, Sjech Abdul Qadim 

dari Balubus, Sjech Ibrahim dari Tiakar, Sjech Darwis al-Arsyadiy Batu Hampar, 

Sjech Abdurrahman dari Simalanggang, Sjech Mahmud dari Tarantang, Sjech 

Muhammad Kanis dari Batu Tanyuh.  

Dari daerah Tanah Datar, Pariaman dan sekitarnya seperti Sjech Zakaria 

dari Malalo Tanah Datar, Sjech Muhammad Rasyad dari Koto Marapak, 

Pariaman, Sjech Muhammad Jamil juga dari Pariaman, Tuanku Uwaih Limo 

Puluah di Guguak, Malalo Tanah Datar, Tuanku Ismail di Kiambang, Sicincin, 

Sjech Muhammad Zain dari Kumpulan, Sjech Muhammad Jamil Jaho dari 

Padang Panjang, Sjech Muhammad Sa’id Bonjol dari Bonjol Pasaman dan 
seterusnya.

136
 

Hampir setiap daerah di Bukittinggi, bahkan Minangkabau dalam lingkup 

yang lebih luas memiliki ulama jebolan Timur Tengah yang telah memainkan 

peran mereka di tempat kelahiran mereka masing-masing. Setiap mereka 

tentu memiliki hubungan khusus, baik sebagai alumni atau sebagai ulama 

panutan di kampong mereka yang perlu untuk ditelusuri rekam jejaknya 

sebagai bagian dari kekayaan sejarah keulamaan di Indonesia.  
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PENUTUP 

 
A. KESIMPULAN  

Siech Hasbullah dilahirkan di kanagarian Pakan Sinayan, tepatnya di 

jorong Tobo Ladang pada tahun 1881 dan wafat pada tahun 1946 dalam usia 

65 tahun. Ketika  masih anak-anak, ia belajar agama dari orang tuanya sendiri 

yang bernama Haji Ahmad Idris atau yang biasa juga disebut dengan nama 

Angku Balek. Sjech Mudo belajar membaca al-Qur'an, fiqh, dan Bahasa Arab.  

Setelah remaja, Sjech Mudo Berkeinginan untuk menimba ilmu 

pengetahun ke Mekah. Timbulnya minat Sjech Mudo untuk pergi ke Mekah 

karena beberapa faktor, pertama, belum puasnya Sjech Mudo dalam 

mendapatkan pendidikan yang diterimanya dari lingkungannya sendiri, 

sementara kondisi sosial membutuhkan jawaban terhadap persoalan yang 

salalu muncul dalam masyarakat, khususnya menyangkut tentang persoalan 

agama. Kedua, sebab yang berasal dari orang tuanya sendiri yang juga telah 

selesai menunaikan ibadah Haji yang menyebabkan timbulnya motivasi Sjech 

Mudo untuk menimba ilmu agama langsung ke Mekah. Selain motivasi yang 

kuat, kemampuan finansial turut mempengaruhi keberhasilan Sjech Mudo 

belajar di Mekah. Ketiga, tersebarnya ide pembaharuan yang dilakukan oleh 

Sjech Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Jamaluddin al-Afgani. Ide-ide 

pembaharuan ini terus menjalar sampai ke Indonesia. Imbas dari ide 

pembaharuan ini menyebabkan banyaknya putera Minangkabau yang pergi 

ke Mekah untuk menimbal ilmu pengetahun ke sana seperti Inyiak Parabek, 



 

110 | Sjech Hasbullah  

Muhammad Djamil Djambek, Sjech Daud Rasyidi, Abdullah Ahmad, Sjech 

Sulaiman al-Rasuli dan lain sebagainya. Pembaruan yang bertiup dari Timur 

Tengah secara tidak langsung membangkitkan semangat Sjech Mudo untuk 

naik haji dan belajar di Mekah.  

Sekembalinya Sjech Mudo dari Mekah, ia mendirikan surau yang disebut 

dengan Surau Pandak. Posisi surau pandak kemudian turut mewarnai setting 

sosial masyarakat yang bercampur baur dengan tahyul, bid'ah dan khurafat. 

Di bidang tafsir keagamaan, ia mencoba melakukan pemurnian agama Islam 

dengan mengharmonisasikan kajian fiqh dan tasawuf dalam satu ibadah. 

Pembelajaran tauhid dilakukannya dengan cara mengajarkan sifat yang dua 

puluh dan membaca shalawat atas nabi dengan irama tertentu karena dilihat 

dari sejarahanya, kehadiran tasawuf lebih dahulu masuk melalui surau dari 

pada kajian fiqh melalui tarekat Syattariyah atau Naqsyabandiyah, termasuk 

pernaskahan di dalamnya. Menyangkut tentang keagamaan, Sjech Mudo 

belum berhasil mengubur TBC secara menyeluruh, mengingat metode 

dakwah yang dilakukannya bersifat kompromistis dan dilakukan secara 

evolusi.  

Di bidang pendidikan, Sjech Mudo menawarkan pendidikan dalam bentuk 

halakah. Sistem halakah ini merupakan simbiosis awal hingga kemudian 

metode pendidikan menemui bentuknya seperti klasikal. Sistem halakah ini 

hampir merata digunakan ulama yang berasal dari Timur tengah dalam 

melakukan pendekatan pendidikan dalam kurun waktu yang sama. Di 

samping halakah, metode menghafal dengan menyanyikan sifat yang dua 

puluh atau shalawat atas Nabi juga dipopulerkan agar mudah dipahami dan 

diingat oleh masyarakat. 

Menyangkut dengan sosio-kultural, Sjech Mudo cukup menghargai posisi 

adat yang sudah menjadi bagian dari masyarakat, tetapi mengenai hal-hal 

yang bertentangan dengan agama, dilakukan pembenahan dan penafsiran 

secara perlahan-lahan.  

Menyangkut dengan ekonomi, di saat Pakan Sinayan membutuhkan air 

untuk Sawah Baru, Sjech Mudo mencarikan alternatif dengan mengambil Air 

Ampangan di Balingka, kemudian mengajak masyarakat bergotong-royong 

untuk membut banda. Proses mendapatkan air di Balingka dilakukan Sjech 

Mudo dengan melakukan pendekatan terhadap Asisten Demang yang ada di 

Bukittinggi. Di samping itu, Sjech Mudo juga melakukan kompromi dengan 
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masyarakat se tempat yang dibantu oleh Sjech Daud Rasyidi sebagai ulama 

yang cukup berpengaruh di Balingka.  

Sjech Mudo lahir dan besar dalam masa penjajahan serta meninggal 

setahun setelah Indonesia merdeka. Menyangkut tentang heroisme, tidak 

banyak informasi yang diperoleh tentang apa-apa saja sumbangsih yang 

diberikan Sjech Mudo terhap Pakan Sinayan, melihat posisinya sebagai alim 

ulama cukup menyita waktu untuk melakukan pembinaan masyarakat. 

Kurang terlihat gerakan sosial keagamaan yang menjelma dalam bentuk 

gerakan sosial politik. Selain masing-masing ulama sibuk terhadap 

pembenahan masyarakatnya sendiri dalam bidang keagamaan. Belum 

terbentuk kekuatan local melalui organisasi yang menjadi corong politik 

untuk membebaskan diri dari tekanan penjajah, khususnya dalam skala lokal 

Pakan Sinayan. Di samping itu, kondisi masyarakat yang jarang melakukan 

perperangan dengan Belanda dan Jepang, turut memberikan andil tersendiri 

tidak munculnya pahlawan dalam lingkup lokal atau nasional. Realita ini 

menyebabkan Minangkabau lebih banyak sebagai penghasil tokoh di bidang 

ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu agama dibandingkan 

dengan tokoh kepahlawanan. 

Pakan Sinayan dengan Parabek dan Balingka atau daerah-daerah lain 

yang terletak di sekitar Pakan Sinayan mempunyai jarak geografi yang relatif 

dekat. Tiap tiap daerah mempunyai ulama besar yang sempat belajar di 

Mekah. Kedekatan Sjech Mudo dengan Inyiak Parabek dan Sjech Daud Rasyidi, 

kelihatannya bukan karena didukung oleh jarak geografi, tetapi karena 

adanya kontak sesama mereka ketika berada di Mekah. Hubungan ini terus 

berlanjut sampai mereka kembali ke tanah air dan menetap di kampung 

halamannya masing-masing untuk mentransfer pengetahuan yang 

diperolehnya di Mekah. Hubungan baik, ini terus mereka kembangkan sampai 

wafat. 

Di samping Inyiak Parabek dan Daud Rasyidi, Sjech Mudo juga 

mempunyai hubungan istimewa dengan Inyiak Canduang dan Sjech DJamil 

Djambek, mengingat mereka sama-sama pentolan Timur Tengah dan sama-

sama ulama di daerah mereka masing-masing dengan jarak geografi yang 

relatif dekat. Hubungan mereka dapat dilakukan dengan saling bersilaturahmi 

atau berdiskusi menyangkut peran mereka sebagai ulama di masing-masing 

daerah. Namun tidak diperoleh informasi kongkrit dalam bentuk usaha nyata 



 

112 | Sjech Hasbullah  

sebagai akibat hubungan baik mereka. Diperlukan penelusuran lebih jauh dan 

mendalam menyangkut hal ini.  

Timbulnya penafsiran Islam dan tindakan yang dilakukan Sjech Mudo 

disebabkan oleh beberapa faktor, pertama, tidak singkronnya agama dalam 

setting sosial masyarakat dalam satu tindakan. Islam dan TBC umpamanya 

diletakkan dalam satu sisi secara paralel dan terpisah. Islam dan adat belum 

menyatu seperti ungkapan adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah. 

Kedua, kurangnya pendidikan masyarakat dalam berbagai hal disebabkan 

tekanan penjajah terhadap masyarakat yang tidak menginginkan masyarakat 

menjadi terpelajar. Ketiga, kondisi praktis yang terjadi dalam masyarakat 

yang membutuhkan gerakan-gerakan social kemasyarakatan. keempat 

adanya partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan perubahan sosial 

keagamaan. 

Dari pemikiran yang dilakukan Sjech Mudo dalam masyarakat, hasil nyata 

yang dituai berupa pendidikan, menguatnya pengaruh agama dalam 

rangkaian adat, terbentuknya banda untuk mengairi sawah masyarakat, dan 

lain sebagainya. Menyangkut tentang keagamaan, Sjech Mudo telah 

memainkan perannya sebagai guru, mubalig, angku kali dan perannya sebagai 

alim ulama dalam nagari, termasuk upaya-upaya untuk membersihkan akidah 

dari pengaruh animism atau dinamisme secara perlahan-lahan untuk 

mencapai keislaman yang sempurna dalam masyarakat. 

 

B. SARAN  

Dengan kembalinya Pakan Sinayan kepada nagari, berarti mengembalikan 

posisi syara' dan adat dalam satu rangkaian aktifitas, karena materi syarak di 

sampaikan oleh malin atau alim ulama, sementara adat disampaikan oleh 

pengulu. Status alim ulama dalam adat tidak dapat dipisahkan dalam struktur 

keorganisasian adat yang disebut dengan urang nan tigo jinih. Oleh karena itu, 

perlu kerja sama antara sutan, gindo, angku, dan datuak untuk mencarikan 

format baru, sehingga roh surau kembali masuk ke dalam pribadi-pribadi 

masyarakat.  

Kerja sama yang kompak antara sutan, bagindo, angku, dan datuak dalam 

menggiring anak kemenakan menuju adat basandi syara', syara' basandi 

kitabullah juga harus diimbangi dengan pemberian peran oleh pihak 
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pemerintahan nagari dalam tingkat terendah. Peran ninik mamak ini mungkin 

akan terus menguat sampai ke dalam lingkup kelarasan Banuhampu, Agam, 

bahkan pada tingkat nasional. 
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