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Abstract 
 
This article analysis proverbs, a product of local wisdom and mostly in metaphor forms, found 
in Minangkabau and Bugis classic literature. Analysis will be done by putting the selected 
proverbs, which are related to moral ethics and leadership model, into contemporary context. 
Based on discourse analysis on the proverbs can be concluded that, the selected proverbs which 
contain comprehensive concepts on leadership model, to some extents have still practiced in 
managing modern organizations in cultural life of Minangkabau and Bugis. Moreover, these 
selected proverbs, which contain principal political concepts of Minangkabau and Bugis people, 
can be used as reference work of Indonesian leadership model in managing and leading an 
organization. 
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A.  Pendahuluan 

Dalam diskusi “Meneladani misi profetik dalam kepemimpinan nasional” yang 
diselenggarakan oleh Mega Institute pada tanggal 28 Februari 2012, Romo Franz 
Magnis Suseno mengatakan bahwa saat ini Negara Indonesia membutuhkan seorang 
pemimpin yang berani, bukan pemimpin yang loyo dan hanya turut bersedih atas 
masalah rakyat tetapi tak memberikan solusi (Kompas, 2012: 1). Kegalauan ahli filsafat 
dan tokoh agama ini merupakan lanjutan dari bentuk keprihatinan dari berbagai 
kalangan masyarakat akan kondisi negara yang carut marut. Misalnya, Jakarta Jakarta 
Post dalam tajuknya Sabtu 2 April 2010 mengatakan bahwa Indonesia adalah sebuah 
negara yang kompleks. Hal ini disebabkan karena maraknya korupsi dan adanya konflik 
dengan berbagai latar yang terus berlanjut. Sementara hukum, perangkat dan penegak 
hukum tidak dapat dipercaya dan berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini 
disebabkan oleh ketiadaan pemimpin yang dapat dijadikan contoh atau model teladan 
dalam tindakan dan perbuatan. Padahal kehadiran pemimpin yang memiliki konsep dan 
gaya yang menjadi teladan sangat menentukan kemajuan suatu negara.  

                                                 
1 Makalah ini didasarkan pada hasil penelitian Model kepemimpinan pada lembaga pemerintahan berbasis 

kearifan lokal di Minangkabau dan Bugis yang dibiayai oleh Dana Riset DIPA UI tahun 2013 oleh tim 
peneliti: Mina Elfira (ketua), Fuad Gani (anggota), Reynaldo de Archelie (anggota), dan Yona 
Primadesi (anggota) 
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Praktik model kepemimpinan yang ditemui sekarang ini berbasis pada model-
model yang berasal dari Amerika Serikat, Jepang dan Eropa. Hal ini menimbulkan 
kesan bahwa masyarakat Indonesia tidak mempunyai model untuk menata atau 
memimpin suatu organisasi kelembagaan. Padahal jika dikaji secara mendalam, kearifan 
lokal yang ada banyak mengajarkan mengenai model kepemimpinan. Berbagai 
peribahasa yang tersebar di berbagai masyarakat Indonesia seperti di Sumatra Barat, 
Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan mengandung berbagai model 
kepemimpinan yang dapat juga digunakan untuk penataan organisasi modern. 

Kurangnya pengetahuan dan penghargaan terhadap model kepemipinan yang 
terdapat dalam berbagai peribahasa di Indonesia telah menyebabkan beberapa dampak 
buruk pada berbagai organisasi pemerintah dan swasta. Hal ini terlihat dari munculnya 
berbagai konflik yang terjadi seperti konflik buruh dengan majikan yang berujung pada 
pemogokan, maraknya tindak korupsi yang menghancurkan sendi-sendi etika dan 
moral, Pengelapan pajak dan maraknya penyalahgunaan kekuasaan di berbagai badan 
publik, seperti Bank Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan DPR juga 
mudah ditemukan. Akibatnya konflik antar kepentingan, kasus korupsi dan kemiskinan 
menjadi pemandangan yang dengan mudah didapatkan pada tayangan berbagai media. 
Hal ini juga berkaitan dengan jati diri bangsa Indonesia yang belum memiliki model 
kepemimpinan yang berakar pada budaya Indonesia sendiri, sehingga menyebabkan 
munculnya syndrome inferior (merasa rendah diri) di kalangan pengambil keputusan 
dan hilangnya kepercayaan pada budaya asli yang pada akhirnya menyebabkan 
terkikisnya jati diri bangsa. Salah satu langkah upaya agar jati diri bangsa tidak terkikis 
dirasakan perlu menggali sumber-sumber kearifan lokal. 

Salah satu kearifan lokal yang banyak dikenal adalah peribahasa. Peribahasa 
adalah perkataan atau pernyataan yang dikenal luas dan sering dipakai. Peribahasa 
menggambarkan kebenaran yang berbasis pada akal sehat dan pengalaman praktis yang 
bersifat manusiawi. Sering peribahasa berbentuk metafora. Peribahasa bisa muncul 
dalam berbagai bahasa dengan makna yang kurang lebih sama. Makalah ini 
menganalisis salah satu bentuk kearifan lokal yaitu peribahasa yang terdapat dalam 
karya-karya sastra klasik Minangkabau dan Bugis, dua lokalitas yang turut membangun 
kebhinekaan budaya Indonesia. Analisis dilakukan dengan menempatkan teks-teks 
peribahasa, sering dalam bentuk metafora, Minangkabau dan Bugis terseleksi, yang 
mempunyai kaitan dengan etika dan moral yang berkaitan dengan model 
kepemimpinan, pada konteks kekinian. Permasalahan yang akan dibahas yaitu sejauh 
mana peribahasa-peribahasa Minangkabau dan Bugis mengandung konsep-konsep yang 
komprehensif mengenai model kepemimpinan yang dapat juga digunakan untuk 
penataan organisasi modern. Permasalahan kedua yaitu apakah ideologi yang 
terkandung dalam peribahasa-peribahasa terpilih tersebut masih dipraktekan di 
organisasi-organisasi modern seperti lembaga pemerintah di dua daerah budaya tersebut 
? Argumen utama artikel ini yaitu peribahasa-peribahasa yang dianalisis memuat 
beberapa prinsip dasar kepemimpinan politik manusia Minangkabau dan Bugis dan 
dapat menjadi sumber acuan dalam memimpin suatu organisasi dengan model 
kepemimpinan khas Indonesia. Selain itu, ideologi yang terkandung dalam peribahasa-
peribahasa tersebut masih dipraktikkan dalam kehidupan kultural Minangkabau dan 
Bugis walau dengan berbagai interpretasi. 
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B.  Landasan Teori: Kepemimpinan dan Analisis Wacana  

Dalam melakukan analisis, makalah ini menggunakan beberapa teori yang 
terkait dengan kepemimpinan dan analisis wacana. Robert Hellar (1999) mencatat hal 
penting untuk menciptakan kepemimpinan yang efektif yaitu:  

1. Mempunyai kemampuan memimpin tim guna mencapai kualitas dengan cara terus 
menerus memperbaiki setiap proses dan produk; 

2. Mempunyai kemampuan  mempertahankan dan mengembangkan visi, misi, nilai 
dan arah  organisasi;  

3. Mempunyai kemampuan menjamin bahwa staf termotivasi, terkendalikan dengan 
baik dan diberdayakan untuk terus berkembang; 

4. Mempunyai kemampuan menggunakan sumberdaya keuangan dan sumber daya 
lainnya dengan efesien untuk mencapai tujuan organisasi; 

5. Mempunyai kemampuan menjamin semua proses vital, termasuk manajemen, 
berjalan terus-menerus secara efektif. 

Karena makalah ini melakukan analisis wacana maka dirasakan perlu untuk 
mengutip pendapat Eriyanto dalam bukunya Analisis Wacana (2001) yang mengatakan 
bahwa analisis wacana berhubungan dengan studi mengenai pemakaian bahasa. 
Pengalaman manusia dianggap dapat secara langsung diungkapkan melalui penggunaan 
bahasa tanpa ada kendala atau distorsi, sejauh ia dinyatakan dengan memakai 
pernyataan yang logis, sintaksis, dan memiliki hubungan dengan pengalaman empiris. 
Setiap pernyataan pada dasarnya adalah tindakan penciptaan makna, yakni tindakan 
pembentukan serta pengungkapan jati diri dari orang yang berbicara.  

C.  Model Kepemimpinan dalam Peribahasa Minangkabau  

Adat adalah terminologi yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau untuk 
hal-hal yang berkaitan dengan sejarah lisan mereka, yang berkenaan dengan asal usul 
Alam Minangkabau, segala bentuk peribahasa dan petatah-petitih yang memuat 
petunjuk dan aturan tentang pelaksanaan upacara-upacara, cara bersikap dan relasi 
kekerabatan matrilineal. Sebagaimana adat melingkupi keseluruhan masyarakat 
Minangkabau, adat juga membentuk sebuah ideologi hegemoni yang melegitimasi dan 
menstruktur kehidupan seremonial dan politik di suatu nagari. Adat merepresentasikan 
norma ideal dari berprilaku. Ungkapan indak baradaik (tidak tahu adat), biasanya 
ditujukan kepada seseorang yang bertingkah laku tidak sesuai dengan aturan adat, 
dianggap sebagai sebuah bentuk penghinaan yang terburuk. Di dalan kehidupan sehari-
hari, dianggap sebagai urang nan indak tau adaik (orang yang tidak tahu dengan adat) 
bisa merusak reputasi seseorang. Dapat dikatakan bahwa terminologi adat meliputi 
secara garis besar segala bentuk persepsi masyarakat Minangkabau tentang budaya dan 
kebiasaan mereka serta cara-cara mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari, 
misalnya dalam kepemimpinan.  

Secara tradisional Minangkabau mengenal dua model kepemimpinan, dikenal 
dengan istilah laras, yaitu laras Bodi Caniago dan laras Koto Piliang. Perbedaan utama 
antara kedua model ini terkait dengan dasar dan bentuk pemerintahannya. Pondasi 
sistem pemerintahan Laras Koto Piliang didasarkan pada pepatah:”bapucuak bulek, 
titiak dari ateh (berpucuk bulat, titik dari atas)”, dan bentuk pemerintahannya adalah 
“batanggo turun (bertangga turun).” Sedangkan pondasi pemerintahan laras Bodi 
Caniago adalah “bajanjang naik (berjenjang naik).” Pepatah-pepatah tersebut 
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menjelaskan bahwa di Koto Piliang semua keputusan bermula dari level ke atas ke level 
ke bawah (sistem demokrasi ‘top-down’). Dengan kata lain, keputusan terakhir berada 
pada pemegang otoritas tertinggi yaitu pangulu pucuk (penghulu tertinggi). Sedangkan 
laras Caniago menganut system demokrasi dari bawah ke atas (sistem demokrasi 
bottom-up) yatu segala sesuatunya bermula dari level yang terbawah, dan keputusan 
terakhir didasarkan pada azas “musyawarah untuk mufakat” di antara para penghulu. 
Walaupun demikian kedua laras ini tetap menganut aas demokrasi dalam musyawarah 
untuk mufakat sebagaimana terlihat dari peribahasa-peribahasa Minangkabau mengenai 
kualitas pemimpin. 

Berdasarkan hasil analisa terhadap peribahasa-peribahasa Minangkabau yang 
menjadi korpus penelitian ini dapat dikatakan bahwa dalam budaya Minangkabau 
kepemimpinan memiliki beberapa unsur. Unsur yang pertama yaitu pembuatan 
keputusan. Dalam membuat keputusan, seorang pemimpin atau manajer harus 
mempunyai dasar yang kuat. Keputusan harus berdasarkan pertimbangan dan 
kesimpulan yang telah dipikirkan secara matang agar keputusan yang akan diambil 
dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, hal yang harus diperhatikan oleh pemimpin 
atau manajer dalam mengambil keputusan adalah keputusan tersebut harus mempunyai 
dasar rujukan, sebagaimana tersurat dalam perbahasa dibawa ini: 

Tiok rumah basandi batu  (tiap rumah bersendi batu), 
sandi banamo alua adat  (sendi bernama alur adat), 
mamahami anggo jo tanggo  (memahami angga dan tangga), 
mamakai raso jo pareso  (memakai rasa dan periksa), 
rumah gadang basandi batu  (rumah besar bersendi batu), 
basandi bakeh nan ado  (bersendi barang yang ada), 
raso nan dibaok naiak  (rasa yang dibawa naik), 
pareso dibaok turun  (periksa yang dibawa turun), 
alua patuik jalan batampuah  (alur patut jalan ditempuh) 

 

Keputusan yang diambil juga selayaknya didasarkan pada hasil musyawarah dan 
tanggung jawab bersama, sebagaimana peribahasa di bawah ini menyampaikan: 

Bulek aie dek pambuluah  (bulat air karena pembuluh), 
bulek kato dek mufakaik  (bulat kata karena mufakat), 
buleknyo lah buliah digolongkan  (bulatnya sudah boleh digolongkan), 
picaknyo lah buliah dilayangkan  (datarnya sudah boleh dilayangkan), 
kamudiak saantak galah  (ke mudik seentak galah),  
ka ilie sarangkuah dayuang  (ke ilir serengkuh dayung), 
tarandam samo basah ( terendam sama basah), 
taampai samo kariang  (terjemur sama kering), 
barek samo dipikua  (berat sama dipikul), 
ringan samo dijinjiang  (ringan sama dijinjing). 
 

Dalam mengambil keputusan seorang pemimpin diharapkan untuk selektif dan 
terinci, seperti peribahasa di bawah ini menyiratkan: 

Mangaruak saabih sauang  (menggaruk sehabis saung), 
maawai sahabih raso  (memegang sehabis rasa),  
abih dayo badan talatak  (habis daya badan tergeletak). 
abih paham aka baranti  (habis paham akal berhenti), 
katolah putuih sandirinyo  (kata sudah putus dengan sendirinya), 
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diindang ditampih tareh  (diindang ditampih tareh), 
ditintiang dadak di niru  (ditinting dedak di nyiru), 
dipiliah atah ciek-ciek  (dipilih satu-satu), 
dalam dipiliah, dipiliah pulo  (dalam dipilih dipilih pula). 

 

Agar keputusan yang telah diambil dapat diterima oleh pengikutnya maka 
seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menghindari konflik, 
sebagaimana peribahasa dibawah ini menyampaikan: 

tadorong langkah babaliak suruik  (terdorong langkah berbalik surut), 
tadorong kato minta maaf  (terdorong kata meminta maaf), 
suruik salangkah untuak manang  (surut langkah untuk menang), 
mahukum adia, bakato bana  (menghukum adil, berkata benar), 
samuik tapijak indak mati  (semut terpijak tidak mati), 
alu tataruang patah tigo  (alu tersenggol patah tiga), 
mambuhua indak mambuku  (membuhul tidak membuku), 
mauleh indak mangasan  (mengulas tidak mengasan), 

Anak urang koto marapak  (anak orang koto marapak), 
mambali paku ka singgalang  (membeli paku ke singgalang), 
musuah sorang raso banyak  (musuh seorang rasa banyak), 
kawan saribu raso kurang  (kawan seribu rasa kurang). 
 

Unsur kedua dari kepemimpinan Minangkabau yaitu karakter pemimpin itu 
sendiri yang diharapkan memiliki sifat-sifat: 

1).  Ulet 

capek kaki ringan tangan  (cepat kaki ringan tangan) 
capek kaki indak panaruang  (cepat kaki tidak penyenggol), 
capek tangan indak pamacah  (cepat tangan tidak pemecah). 

2).  Adil 

bakati samo barek  (mengangkat sama berat) 
maukua samo panjang  (mengukur sama panjang), 
mambilai samo laweh  (memilah sama lebar), 
mandapek samo balabo  (mendapat sama berlaba), 
kailangan samo marugi  (kehilangan sama merugi), 
baragiah samo banyak  (memberi sama banyak), 
gadang kayu gadang bahannyo  (besar kayu besar bahannya), 
ketek kayu ketek bahannyo  (kecil kayu kecil bahannya), 
nan ado samo dimakan  (yang ada sama dimakan), 
indak ado samo di cari  (tidak ada sama dicari) 

3).  Kreatif 

hiduik nan dikanduang aka  (hidup yang dikandung akal), 
mati nan dikandung iman  (mati yang dikandung iman), 
jikok duduak marawik ranjau  (jika duduk meracik ranjau), 
tagak maninjau jarak  (berdiri meninjau ranjau),  
bapantang hari nan tabuang  (berpantang hari yang terbuang), 
indak ado waktu nan balabiah  (tidak ada waktu yang berlebih). 
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4).  Kerja keras 

nak kayo kuek mancari  (hendak kaya kuat mencari), 
nak tuah batabua urai  (hendak sakti bertabur urai), 
nak mulie tapati janji  (hendak mulia tepati janji), 
nak namo tinggakan jaso  (hendak nama tinggalkan jasa), 
nak pandai kuek baraja  (hendak pandai kuat belajar). 

5).  Arif 

tau dikilek baliung nan ka kaki  (tau dikilat beliung yang ke kaki), 
kiliek camin nan ka muko  (kilat cermin yang ke muka), 
gabak di ulu  tando ka hujan  (gabak dihulu tanda ka hujan), 
cewang dilangik tando ka paneh  (cewang di langit tanda akan panas), 
pandai maminteh sabalun anyuik  (pandai menyeberang sebelum hanyut), 
ingek di duri nan ka manjujuak  (ingat di duri yang akan menusuk, 
ingek dirantiang nan ka manyangkuik  (ingat diranting yang akan menyangkut). 

6).  Bijaksana  

nan tuo dihormati  (yang tua dihormati), 
nan ketek disayangi  (yang muda disayangi), 
samo gadang baok ba kawan  (sama besar bawa berkawan), 
ibu jo bapak di utamokan  (ibu dan bapak diutamakan).  

7).  Sopan 

dek ribuik rabalah padi  (karena rebut rebahlah padi), 
diparak datuak tumangguang  (di kebun datuk tumenggung), 
iduik kalau ndak babudi  (hidup kalau tidak berbudi), 
duduak tagak kamari tangguang  (duduk berdiri kemari tanggung), 

rarak kalikih dek binalu  (sobek kalikih karena benalu), 
tumbuah sabatang di tapi tabek  (tumbuh sebatang di tepi tabek), 
kalau abiah raso jo malu  (kalau habis rasa dan malu), 
bak kayu lungga pangabek  (seperti kayu hilang penginkat). 

8).  Setia 

malompek samo patah  (melompat sama patah), 
manyaruduak samo bungkuak  (menyeruduk sama bungkuk), 
rasok aie pulang ka aie  (rasa air pulang ke air), 
rasok minyak pulang ka minyak  (rasa minyak pulang ke minyak). 

9).  Waspada 

maminteh sabalun anyuik  (menyeberang sebelum hanyut), 
malantai sabalun lapuak  (melantai sebelum lapuk), 
ingek-ingek sabalun kanai  (ingat-ingat sebelum kena), 
sio-sio kalah nagari  (sia-sia kalah negeri), 
siang dicaliak-caliak  (siang dilihat-lihat), 
malam didanga-danga  (malam didengar-dengar). 

10).  Berani 

kok di anjak urang tanah pasupadan  (kalau dipindahkan orang tanah pasupadan), 
kok di aliah urang kato pusako  (kalau dialihkan orang kata pusaka), 
kok di ubah urang kato dahulu  (kalau diubah orang kata dahulu), 
jan cameh nyawo malayang  (jangan khawatir nyawa melayang), 
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jan takuik darah taserak  (jangan takut darah terserak), 
Asa lai dalam kabanaran  (asa ada dalam kebenaran),  
basilang tombak dalam parang  (bersilang tombak dalam parang),  
sabalun aja bapantang mati  (sebelum ajal berpantang mati), 
baribu sabab mandating  (beribu sebab mendatangi), 
namun mati hanyo sakali  (namun mati hanya sekali), 
aso ilang duo tabilang  (asa hilang dua terbilang), 
bapantang suruik digalanggang  (berpantang sururt di gelanggang). 

11).  Sabar 

gunuang biaso timbunan kabuki  (gunung biasa timbunan kabut), 
lurah biaso timbunan aie  (lurah biasa timbunan air), 
lakuak biaso timbunan sampah  (lakuk biasa timbunan sampah), 
lauik biaso timbunan ombak  (laut biasa timbunan ombak), 
nan itam tahan tapo  (yang hitam tahan tapo), 
nan putih tahan sasah  (yang putih tahan cuci), 

12).  Disiplin 

kato daulu kato batapi  (kata dahulu kata bertepi), 
kato kudian kato bacari  (kata kemudian kata dicari). 
nan tibo makanan pangia  (yang tiba makanan panggil), 
nan pai makanan suruah (yang pergi makann suruh), 
panggia ba sahuti  (panggil bak sahut), 
diundang datang  (diundang datang). 

13). Harga diri 

kok kayo indak ka mamintak (kalaupun kaya tidak akan meminta), 
kok cadiak indak ka batanyo (kalaupun cerdik tidak akan bertanya), 
kok kuaik indak ka balinduang  (kalaupun kuat tidak akan berlindung), 
kok bagak indak ka baparang  (kalaupun berani tidak akan berperang), 
kok indak ado ndak kamangurangi  (kalaupun tidak ada tidak akan mengurangi). 

 

Peribahasa-peribahasa Minangkabau yang diteliti juga memuat saran-saran yang 
menyarankan seorang pemimpin untuk tidak memiliki sifat kejam dan memilih jalan 
kekerasan dalam memimpin, sebagaimana tersirat pada perubahasa di bawah ini: 

Walau inggok nan mancakam  (Walau harimau yang mencengkeram), 
kuku nan tajam indak baguno  (kuku yang tajam tidak berguna), 
walau mamacik tampuak alam  (kalau memegang tampuk alam), 
suruiknyo ka bana juo  (surutnya ke yang benar juga), 
elok diambiak jo mapakaik  (baik diambil dengan mufakat), 
buruak buang jo etongan  (buruk dibuang dengan hitungan). 

 

Berdasarkan pepatah-petitih Minangkabau diatas, dapat kita simpulkan bahwa  
konsep karakter kepemimpinan Minangkabau yang terangkup dalam pepatah-petitih 
tersebut sesuai dengan konsep kepemimpinan modern yang diutarakan oleh Robert 
Hellar (1999).   
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D.  Model Kepemimpinan dalam Peribahasa Bugis 

Bugis sebagai salah satu lokalitas yang membangun kebhinekaan budaya 
Indonesia juga memiliki seperangkat kearifan lokal yang dipraktikkan dalam kehidupan 
kultural mereka. Dalam kearifan lokal Bugis tersebut dapat pula ditarik beberapa prinsip 
dasar kepemimpinan politik manusia Bugis. Khazanah kearifan lokal Bugis, dapat 
diperoleh dalam berbagai karya sastra Bugis klasik yang memuat beragam kearifan dan 
ternyata masih relevan dengan kehidupan sekarang ini. Beberapa sumber kearifan lokal 
tersebut adalah mengenai model kepemimpinan. 

Dalam hal kepemimpinan, hal mendasar yang ditekankan untuk diperhatikan 
dalam khazanah kearifan lokal Bugis adalah manusianya. Bagaimana kualitas seseorang 
yang akan menjadi pemimpin terdapat dalam peribahasa-peribahasa Bugis yang dikenal 
dengan nama pappaseng. Pappaseng berarti pesan, wasiat, amanah atau petuah dari 
sulasena (cerdik-pandai) masa lalu yang mencerminkan pandangan hidup dan pola pikir 
tentang berbagai hal berkaitan dengan kelangsungan hidup. Pappaseng pada awalnya 
disampaikan secara lisan. Cara menyampaikan tradisi lisan ini biasa disebut maggaligo. 
Dalam perkembangan selanjutnya Pappaseng dihimpun dalam bentuk naskah yang 
disebut lontara’. Beberapa Papaseng yang terdapat dalam lontara’-lontara’ tersebut 
diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul “Pappaseng: Wujud idea Budaya Bugis-
Makassar” yang disusun oleh Andul Rohim dengan editor H.M. Syuaib Mallombasi dan 
diterbitkan oleh oleh Bidang Sejarah dan Kepurbakalan Dinas Kebudayaan dan 
Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2012. Dari analisis terhadap 
pappaseng yang dikumpulkan dapat dapat dikatakan beberapa isi dari pappaseng 
tersebut memuat nilai-nilai masyarakat Bugis-makassar mengenai model-model 
kepemimpinan sebagaimana terlihat dari ungkapan yang terdapat pada papaseng 
Pappasenna La Bungkace To Udama MatinroE ri Kannana: 

Iyapa ritu pattuppu batu padecengi tana bolaiengngi nawa nawa eppa’E. Seuwani, 
lempu’E, naiya riasengngilempu’ riasalangnge naddampeng. Maduanna, maccaE, 
naiya riasengnge macca naitai amunrinna gau’E. Matellunna, waraniE, naiya 
riasengnge warani tettattenre nawa-nawanna napolei ada maja’ ada madeceng. 
Maeppa’na, masempoE, naiya riasengnge masempo mappainungnge ri esso ri 
wenni natania gau’ riaseng. Apa’ iyapa pattuppu batu, temmatinroe matanna ri 
esso ri wenni nawa-nawai atanna.  

Pemimpin, pemerintah yang dikatakan dapat memperbaiki negeri, adalah yang 
memiliki empat pemikiran. Pertama, kejujuran, dan yang dimaksud jujur ialah, 
orang bersalah kepadanya lalu ia memaafkan. Kedua, pandai, yang dimaksud 
pandai ialah, dapat mempertimbangkan akibat suatu perbuatan. Ketiga, berani, 
yang dimaksud berani ialah, tidak gentar hatinya menerima berita buruk maupun 
berita baik. Keempat, pemurah, yang dimaksud pemurah ialah, memberi makan 
dan minum siang maupun malam bukan karena ingin dipuji. Sebab pemimpin, 
pemerintah itu tidak tertidur matanya siang maupun malam memikirkan 
kemaslahatan rakyatnya. 

1).  Pappaseng To Riolo ‘Wasiat  Orang Dahulu’ 

Iyapa nakulle nialle parewa se’rea taunia’pi naballaki annanga passala’, iyamintu  

Seseorang baru dapat dijadikan perangkat (pemimpin), bila ia memenuhi enam 
syarat, yaitu; 

Mangngassempi ri gau’-gau’ adaka  
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Bila memahami seluk-beluk adat  

Baji’ pangngampei ri tau jai’na  
Bila dapat berlaku terpuji kepada rakyatnya  

Sabbara’pi ri gau’ antabaiyai;  
Bila dapat tabah menghadapi musibah; 

Malla’ pi ri Karaeng Se’rea  
Bila bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa  

Mangngassempi ri sesena rapanga;  
Bila memahami peraturan; 

Mangngassempi ri tujuanna bicaraya  
Bila memahami tujuan hukum  

2).  Pappasenna Karaeng Pattingalloang ‘Wasiat Karaeng Pattingalloang’ 

Nia’ lima tanra matena pa’ rasangang malompoa, iya mintu; Makase’rena, punna 
taenamo naero nipakainga’ Karaeng Manggauka; Makkaruanna, punna taenamo 
tumangngasseng ri lalang pa’rasanganga; Makatallunna, punna majai’ gau’ 
lompo ri lalang pa’rasangnga;Makaappa’na, punna angngalle ngasemmi soso’ 
pabbicaraya; Makalimmanna,  punna taenamo makaseangngi atanna karang 
manggauka  

Ada lima tanda matinya sebuah negeri yang besar, yaitu Jika, raja berkuasa tidak 
mau lagi diingatkan;Kedua, jika tidak ada lagi orang pintar di dalam negeri;Ketiga, 
jika sudah terlampau  banyak persoalan besar di dalam negeri;Keempat, jika semua 
penegak hukum sudah menerima suap;Kelima, jika raja berkuasa tidak lagi 
mengasihi rakyatnya (hal. 144-145) 

 

Sebagaimana pepatah-petitih Minangkabau, pappaseng Bugis yang dianalisis 
juga mengandung konsep-konsep yang komprehensif mengenai model kepemimpinan 
karena sesuai dengan konsep kepemimpinan modern yang diutarakan oleh Robert Hellar 
(1999). Oleh karena itu, model kepemimpinan yang tertera dalam papaseng tersebut 
dapat juga digunakan untuk penataan organisasi modern.  

E.  Model Kepemimpinan Berbasis Kearifan Lokal pada Lembaga 
Pemerintahan di Minangkabau dan Bugis 

Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Padang dan Makassar dapat 
dikatakan bahwa para pemimpin daerah telah menyadari pentingnya petatah-petitih 
sebagai sumber untuk mendapatkan ilmu mengenai model kepemimpinan yang dapat 
diimplementasikan dalam organisasi modern. Untuk itulah, para pemimpin pemerin-
tahan di dua daerah tersebut terlihat ada upaya untuk menjaga keberlangsungan petatah-
petitih tersebut. Sebagai contoh adalah tindakan dari Syahrul Yasin Limpo, Gubernur 
Sulawesi Selatan, yang melalui jajarannya telah menyokong ditransliterasikan dan 
diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia papaseng yang terdapat dalam lontara’-
lontara’ dan diterbitkan dalam bentuk buku. Penerbitan ini tentu saja memberi 
kesempatan generasi muda Bugis-Makassar, yang kurang memahami bahasa ibunya, 
untuk mempelajari dan memimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 
Sehingga bisa diharapkan warisan kearifan lokal ini bisa terjaga, sebagaimana yang 
disampaikan oleh Syahrul Yasin Limpo dalam kata sambutan penerbitan buku tersebut: 
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Penerbitan buku Pappaseng ‘wasiat’ beberapa kaum sulasena ‘cerdik-pandai’ masa 
lalu ini merupakan salah satu upaya dalam mewarisi dan mewariskan kebudayaan 
Sulawesi selatan dalam rangka menjaga kontinuitas sejumlah nilai yang 
mencerminkan identitas dan jati diri kita dari masa ke masa dan menjaga, agar 
tidak tergerus oleh derasnya pengaruh global (Rahim, 2012) 

 

Contoh lainnya dapat dilihat dari tindakan beberapa pemimpin daerah di 
Sumatera Barat. Berdasarkan sumber informan di lapangan pemimpin di Sumatera 
Barat yang dianggap kuat dan konsisten menerapkan pengetahuan dan pemahaman 
adatnya dalam pemerintahan yakni, Bupati Agam Ir. Indra Catri Dt. Malako nan Putiah, 
Bupati 50 Kota Dr. Alismarajo Dt. Sori Marajo, Bupati Tanah Datar M. Shadiq 
Pasadigoe, dan Bupati Pasaman Benny Utama. Menurut informan tersebut, keempat 
pemimpin ini merupakan contoh nyata yang mengaplikasikan konsep-konsep adat 
Minangkabau, salah satunya yang terdapat dalam petatah-petitih dalam kepemimpinan-
nya. Setiap kebijakan yang dilahirkan berorientasi pada adat dan budaya Minangkabau. 
Sebagai contoh, dalam mengembangkan kebijakan yang berhubungan dengan pertanian, 
mereka mengadopsi konsep pertanian tradisional Minangkabau dalam mengembangkan 
kebijakan pertanian. Begitu juga dalam hal ekonomi dan perdagangan. 

Contoh-contoh tersebut memeprlihatkan telah adanya kesadaran para pemimpin 
daerah dalam menempatkan petatah-petitih atau peribahasa tersebut tidak hanya 
berfungsi sebagai kiasan dan permainan bahasa, namun setiap petatah-petitih memiliki 
fungsi dan arti yang mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan. Walaupun demikian 
tampaknya petataah-petitih tersebut lebih banyak berperan masih dalam tataran 
normatif, bukan aplikatif. Meskipun dalam konteks pemerintahan dan kepemimpinan 
telah banyak mengadopsi petatah-petitih baik dari Minangkabau maupun Bugis yang 
ada, akan tetapi implementasi dalam kehidupan bermasyarakat di dua daerah tersebut 
tampaknya masih sangat kurang. Hal ini terungkap dari pendapat Mak Katik, seorang 
ahli pantun Minangkabau. Masa pemerintahan Gamawan Fauzi, sekarang menjabat 
sebagai Menteri Dalam Negeri dalam kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang 
Yudoyono, menurut Mak Katik minim pemahaman tentang adat dan budaya 
Minangkabau. Beliau mengetahui banyak tentang petatah-petitih Minangkabau, baik 
yang berhubungan dengan kepemimpinan maupun kehidupan bernegara lainnya. Akan 
tetapi beliau kurang memahami makna dan filosofis yang terkandung. Sedangkan masa 
pemerintahan gubernur Hasan Basri Durin (masa Orde Baru) kegiatan sharing 
pengetahuan yang berhubungan dengan adat, kepemimpinan dan petatah-petitih ini rutin 
dilakukan. Setiap Jumat, Gubernur akan mendatangkan nara sumber yang ahli di bidang 
adat, salah satunya Mak Katik, untuk memberikan pengetahuan sehubungan dengan 
adat, budaya dan kenagarian Minangkabau bagi jajaran staf pemerintahan, termasuk 
eselon dua dan tiga. Akan tetapi yang menjadi permasalahan saat itu minimnya 
feedback dari para kepala dinas. Apa yang didapatkan tidak diaplikatifkan, sehingga 
kebanyakan dari kegiatan hanya berada dalam tataran wacana. 

Hal senada juga disampaikan oleh Daeng Tuti, seniman Makassar yang menjadi 
nara sumber penelitian di Makassar, yang menyatakan bahwa pepatah-pepatah Bugis-
Makassar yang sarat dengan nasehat mengenai kepemimpinan belum diimplementasi-
kan secarah utuh. Menurut Daeng, memang sudah ada kesadaran para pemimpin daerah 
saat ini mengenai model kepemimpinan yang baik berdasarkan yang tertera dalam 
pappaseng, namun mereka mengambil yang sesuai dengan tujuan mereka semata. Dapat 
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dikatakan pelaksanaan peribahasa tersebut masih dalam tataran retorika semata, 
terutama dalam penyelenggaraan Pilkada (pemilihan kepala daerah). Bahkan Daeng 
Tutu mengatakan bahwa konsep Siri na pace dilaksanakan di Negara Barat, sedangkan 
di Makassar masih dalam tataran retorika. 

F.  Kesimpulan 
 
Berdasarkan analisis-analisis yang telah dilakukan di atas di dapat beberapa kesimpulan. 
Kesimpulan pertama yaitu peribahasa-peribahasa Minangkabau dan Bugis yang 
dianalisis mengandung konsep-konsep yang komprehensif mengenai model 
kepemimpinan yang dapat juga digunakan untuk penataan organisasi modern.  Selain 
itu, dapat pula disimpulkan bahwa peribahasa-peribahasa Minangkabau dan Bugis, yang 
memuat beberapa prinsip dasar kepemimpinan politik manusia Minangkabau dan Bugis, 
dapat menjadi sumber acuan dalam memimpin suatu organisasi dengan model 
kepemimpinan khas Indonesia. Hasil analisis juga menyimpulkan bahwa Model 
kepemimpinan sebagai bentuk manajemen modern Indonesia yang berbasis pada 
kearifan lokal dalam bentuk peribahasa dari Minangkabau dan Bugis dipraktekan secara 
tidak langsung melalui individu-individu yang terlibat dalam struktur kepemimpinan di 
lembaga pemerintah di Minangkabau dan Bugis. Kesimpulan teralhir dari analisis yang 
telah dilakukan yaitu model kepemimpinan berbasis pada kearifan lokal dalam bentuk 
peribahasa dari Minangkabau dan Bugis disesuaikan penerapannya dengan 
perkembangan kondisi budaya sosial dan politik pada masyarakat Minangkabau dan 
Bugis. Meskipun dalam konteks pemerintahan dan kepemimpinan telah banyak 
mengadopsi petatah-petitih baik dari Minangkabau maupun Bugis yang ada, akan tetapi 
implementasi dalam kehidupan bermasyarakat di dua daerah tersebut tampaknya masih 
sangat kurang. 
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