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ABSTRAKSI

Skripsi ini ditulis berdasarkan riset pustaka yang menelaah Etika
Wirausaha Adat Minang Kabau dalam Perspektif Hukum Islam. Peneliti
menemukan gagasan dari kebudayaan yang mengatur bagaimana seharusnya
memunculkan semangat hidup dalam memulai, dan atau yang sedang melakukan
wirausaha. Metode penelitiannya menggunakan studi kepustakaan dengan
pendekatan historis, filosofis dan yuridis Islam. Penelitian ini adalah tekstual,
dengan menggunakan analisis kualitatif. Sedangkan pengumpulan data
menggunakan dokumentasi.

Berdasarkan analisa data dan pembahasan, kesimpulannya menunjukkan
bahwa, etika wirausaha adat Minang Kabau (tidak saja berlandaskan pada “alam”,
tetapi juga berpedoman pada rasa, periksa, sopan dan malu) memiliki kesesuain
dan atau tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Karena sebelum Islam masuk
ke daerah ini, masyarakatnya telah mempunyai persamaan tentang ajaran dalam
bidang, yaitu sama-sama mengutamakan budi pekerti yang baik, dan sifat malu di
antara sesama. Itu juga sebabnya Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi
Kitabullah, Syarak Mengatakan Adat Memakai menjadi pegangan hidup
masyarakatnya setelah mereka menganut agama Islam. Terkait rasa malu di atas,
“Abu Mas’ud, Uqbah ibn Amr Anshari al Badri r.a. mengatakan bahwa
Rasulullah Saw., bersabda, ‘perkataan (sabda Nabi paling pertama yang dikenal
atau diketahui manusia adalah, ‘Jika kamu tidak malu, maka lakukanlah
semaumu.” (HR. Bukhari, Abu Daud dan Ahmad).

Dilihat dari isi kandungannya, menginginkan dua hal: hablum minallah wa
hablum minannas. Apa yang disebutkan di atas, tidak akan pernah sempurna
sebelum terpenuhinya tiga petuah berikut: rongga di atas (ilmu pengetahuan);
rongga di tengah (agama) dan; rongga di bawah (harta-benda) yang berjalan
seimbang tanpa diskriminasi satu dengan yang lain. Ini sejalan dengan Al-Qur’an
yang artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana
Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di
(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat
kerusakan.” ( Al-Qasas [28]: 77). Selain itu, etika wirausaha adat Minang Kabau
juga memiliki nilai-nilai yang langgeng dan universal. Dikatakan langgeng, sebab
“ia” dibutuhkan demi keperluan hidup bersama dalam masyarakatnya. Sedangkan
universal, jika dibawakan kepada masyarakat lain, etika wirausaha tersebut bisa
digunakan/dipakai.

Kata Kunci; Etika Wirausaha, Adat Minang Kabau, Hukum Islam.



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Luas Negara Indonesia setara

dengan London-Moskwa.1 Memiliki
13.466 pulau.2 Dihuni kurang lebih
500 suku bangsa.3 Mempergunakan
sebanyak 818 bahasa.4 Berpenduduk
sekitar 238 juta jiwa dengan jumlah
wirausaha 0,24 persen.

Jumlah wirausaha ini lebih
rendah dibandingkan dengan
beberapa negara luar: Amerika
Serikat (11 persen), Singapura (7
persen), dan Malaysia (5 persen).
Jika Indonesia ingin menjadi negara
yang maju, Indonesia harus
mengembangkan sektor
wirausahanya minimal sebesar 2
persen dari jumlah penduduk yang
ada.5

David Mc Clelland
mengatakan, berhasil tidaknya suatu
bangsa melaksanakan pembangunan
tergantung kepada jumlah
penduduknya yang mempunyai
motif untuk berhasil.6 Salah satunya
melalui wirausaha. Karena para
wirausahawan adalah tulang
punggung perekonomian suatu
negara.

Mereka lah penopang utama
kejayaan dan kemajuan suatu umat.

1 “Merajut Talenta Indonesia lewat Akademi
Nusantara”, Harian Kompas, 15 Januari 2011,
hal. 8.
2 “Ilmu dan Teknologi”, Harian Tempo, 14
Maret 2012. hal. 13.
3 Mulyadi Putra,“Banyak Jenis”,Harian
Kompas, 27 Maret 2012, hlm. 34.
4 Nadra, Merekonstruksi Bahasa Minangkabau,
Andalas University Press, Padang, 2006, hal. 1-
2.
5 “Indonesia harus Kembangkan Wirausaha”,
Harian Kedaulatan Rakyat, 10 Mei 2012, hal. 2
6 Buchari Alma, Kewirausahaan, Cet. Ke-17,
Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 26-27.

Namun sangat disayangkan umat
Islam membatasi diri, hanya sibuk
mengurusi pelaksanaan ibadah dan
meninggalkan sebagian ajaran
Islam, seperti bab muammalah.7

Maka yang perlu digalakkan
adalah segala unsur-unsur yang
dapat mendukung, yang sekarang ini
telah ditemukan dalam konteks ke-
indonesia-an yang diharapkan
senantiasa untuk digali dari seluruh
budaya yang bermakna serta bernilai
tinggi yang terdapat dalam
perbendaharaan setiap suku di
Tanah Air. Misalnya, falsafat-
falsafat kehidupan yang sifatnya
membangun harus diinventarisir dan
dikobarkan secara nasional.8

Dengan demikian, ke
depannya, Negara Indonesia bisa
diharapkan menjadi negara yang
maju. Karena masyarakatnya telah
mengembangkan sektor wirausaha
minimal dua persen dari jumlah
penduduk yang ada, dan tidak lagi
menggantungkan nasib kepada
negara dalam mencukupi kebutuhan
hidup sehari-hari bagi keluarganya.

Dalam konteks ini, sebut saja
masyarakat Minang Kabau. Karena
dalam sejarahnya yang panjang,
mereka terkenal di seluruh
Indonesia melalui keterampilannya
dalam pertanian, keluwesan dalam
berdagang serta kemauannya secara
umum untuk memanfaatkan
kesempatan-kesempatan baru dan
menyesuaikan diri dengan
cakrawala mental baru. Baik itu
yang berasal dari India

7 Asyraf Muhammad Dawwabah, Menjadi
Entreprenuer Muslim Tahan Banting,
Diterjemahkan oleh Budiman Mustofa, Ziyad
Visi Media, Solo, 2009, hal. 6.
8 Buchari Alma, Kewirausahaan, Cet. Ke-17,
Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 27-28.



(Madagaskar), Timur Tengah
maupun Eropa.9

Karena daerahnya yang secara
toritorial berada di Pulau Sumatera.
Pulau yang dibelah dua oleh garis
khatulistiwa, yaitu dititik paling
utaranya terbentang jalan raya niaga
ke India sampai ke dunia
perdagangan LautTengah, yakni
kawasan yang sejak berabad-abad
lamanya pernah menjalin hubungan
perdagangan dengan Sumatera.
Kerajaan-kerajaan besar juga
terdapat di pulau ini: Kerajaan
Maritim Sriwijaya;10 Melayu dan;
Aceh.11

Dengan adanya tiga sungai:
Siak; Kampar dan; Indragiri, selama
berabad-abad daerah Minang Kabau
merupakan peradaban Melayu.
Peradaban tersebut sangat penting
dalam irama perdagangan
internasional. Paling sedikit sejak
abad ke-7. Kira-kira sejak abad ke-
14 dataran tinggi ini secara
berangsur mengambil alih
perdominasi politik dan budaya
daerah dataran rendah. Selain
memiliki tanah yang subur, daerah
itu juga memiliki kekayaan mineral.

9 Christine Dobbin, Gejolak Ekonomi,
Kebangkitan Islam dan Gerakan Paderi
Minangkabau 1784-1847, Diterjemahkan oleh
Lilian D. Tedjasudhana, Komunitas Bambu,
Jakarta, 2008, hal. 2.
10 Ahli waris utama kerajaan Sriwijaya ini
adalah Minang Kabau, daerah yang
berpenduduk padat penghasil beras dan emas di
pegunungan bagian tengah. Anthony Reid,
Menuju Sejarah Sumatera: antara Indonesia
dan Dunia, Diterjemahkan oleh Masri Maris,
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011,
hal. 3.
11 Elizabeth E. Graves, Asal-Usul Elite
Minangkabau-Respons terhadap Kolonial
Belanda Abad XIX/XX, Diterjemahkan oleh
Novi Andri, dkk, Yayasan Obor Indonesia,
Jakarta, 2007, hal. 1.

Tidak heran, jika daerah tersebut
perlahan-lahan meningkatkan
kekuatan penduduk dan peranannya
yang penting dalam perdagangan.12

Selain disebutkan di atas,
masyarakatnya juga memiliki etika
wirausaha yang mendukung untuk
melakukan dan atau praktek
berdagang, di tanah kelahiran
maupun di negeri orang. Salah
satunya melalui merantau dan
persaingan. Karena merantau dan
persaingan merupakan ciri khas
kehidupan kerajaan-kerajaan ini, dan
penduduknya memiliki tingkat
mobilitas individual yang tinggi:
melakukan perjalanan jauh untuk
berniaga atau suatu waktu
melakukan penjarahan, menjadi
bajak laut.

Dengan demikian, Sumatera
secara historis merupakan pulau
dengan penduduk gemar berdagang
dan dinamis, menjadi arena
percaturan politik dunia
internasional atau persaingan
prestasi individual. Orang Minang
Kabau di Sumatera Barat khususnya
menjadi pewaris terhormat dari
tradisi yang sudah sangat tua ini.13

Ini lah brangkalai yang
menyebabkan Usman Pelly
memandangnya sebagai misi budaya
yang menyebabkan orang Minang

12 Christine Dobbin, Gejolak Ekonomi,
Kebangkitan Islam dan Gerakan Paderi
Minangkabau 1784-1847, Diterjemahkan oleh
Lilian D. Tedjasudhana, Komunitas Bambu,
Jakarta, 2008, hal. 9-12.
13 Elizabeth E. Graves, Asal-Usul Elite
Minangkabau-Respons terhadap Kolonial
Belanda Abad XIX/XX, Diterjemhkan oleh Novi
Andri, dkk, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
2007, hal. 1.



Kabau terkenal di rantau sebagai
makhluk ekonomi yang ulet.14

Adapun kegiatan tersebut
sepertinya selalu dijaga dari
generasi ke generasi, dari dulu
sampai sekarang. Walaupun dalam
konteks yang berbeda. Setidaknya
bisa dilihat dari beberapa contoh
wirausaha yang mereka
kembangkan, misal: dibidang
Restoran; Tekstil; Kerajainan;
Percetakan; Hotel dan Travel;
Pendidikan; Media; maupun dalam
sektor Keuangan15 dan bisnis
Perternakan16

Dengan begitu, setidaknya
konsep etika wirausaha adat Minang
Kabau cukup penting untuk
dijadikan rujukan, baik secara
prinsip religiusitas maupun spirit
ilmiahnya. Karena etika wirausaha
adat Minang Kabau bersumber pada
alam: alam batang (tumbuh-
tumbuhan), alam binatang, alam
pikir, dan alam ghaib. Semuanya itu
berpedoman pada pikia palito hati
(pikir itu pelita hati). Artinya antara
raso (rasa adalah jiwa, keyakinan)
dan periksa (periksa adalah logika)
atau antara pikiran dan keyakinan
harus sejalan.17

14 CH. N. Latif Dt. Bandaro, dkk (ed.),
Minangkabau yang Gelisah: Mencari Strategi
Sosialisasi Pewarisan Adat dan Budaya
Minangkabau untuk Generasi Muda, CV.
Lubuk Agung, Bandung, 2004, hal. 85.
15 “Sumarak Alam Minangkabau”, Harian
Haluan, 13 September 2009, hal. 10.
16 Sebut saja misalnya Basrizal Koto, yang
memiliki bisnis perternakan sapi terbesar di
Indonesia, di Pekanbaru. Nanang Qosim Yusuf,
Jejak-jejak Makna Basrizal Koto: Dari Titik Nol
Menjadi Entrepreneur Mulia, Cet. Ke-2, PT
Gramedia, Jakarta, 2009, hal. xxxiii.
17 Febrika Yulika, Epistemologi Minangkabau:
Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat
Minangkabau, Gree Publishing, Yogyakarta,
2012, hal. 168-169.

Ini lah salah satu alasannya,
mengapa ketika agama Islam masuk
ke daerah Minang Kabau dengan
cepat agama tersebut dapat
membaur dengan adat setempat, dan
agama Islam menjadi satu-satunya
agama yang mereka anut. Karena
sebelum Islam masuk ke daerah ini,
masyarakatnya telah mempunyai
persamaan tentang ajaran dalam
bidang, yaitu sama-sama
mengutamakan budi pekerti yang
baik dan sifat malu di antara sesama,
yang dikatakan dalam pepatah adat:
“Memakai rasa dengan periksa,
menaruh malu dengan sopan.”

Jika keempat sifat yang
disebutkan di atas telah hilang dari
dalam diri seorang Minang Kabau,
maka akan jatuhlah martabatnya
kepada martabat ‘hewani.’ Orang
yang demikian disebutkan dalam
ungkapan Minang sebagai “urang
nan indak tahu diampek” (orang
yang tidak tahu dengan yang
empat). Artinya, tidak berbudi
pekerti yang baik, tidak memiliki
raso, pariso, malu dan sopan.18

Dengan begitu, masyarakatnya
meyakini bahwa etika wirausaha
adat Minang Kabau tidak mungkin
bertentangan dengan ajaran Islam,
dan tidak mungkin lapuk oleh hujan
serta lekang oleh panas. Artinya,
adat mereka itu awet dan memiliki
nilai-nilai universal.19

Benarkah demikian?
Berdasarkan latar belakang di atas,
penulis hendak melakukan

18 Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, Rangkaian
Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau,
Cet. Ke-6, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung,
2004, hal. 36-37.
19 Mochtar Naim, “Adat dan Minang Modern”,
Majalah Panji Masyarakat, 21 Mei 1983, hal.
25-26.



penelitian mengenai Etika
Wirausaha Adat Minang Kabau
dalam Perspektif Hukum Islam.

B. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan
penelitian ini adalah termasuk
jenis penelitian kepustakaan,
yaitu menggunakan bahan
berupa buku, jurnal, majalah,
media masa, dan bahan tertulis
lainnya.20 Sedangkan
pendekatan yang digunakan
adalah historis, filosofis21 dan
yuridis Islam.22

2. Teknik Pengumpulan Data
Dipergunakan dalam

penelitian ini adalah
dokumenter, yaitu pengumpulan
data yang dilakukan dengan
kategorisasi dan klasifikasi
bahan tertulis, seperti buku,
artikel, majalah, surat kabar dan
sejenis.23

C. Landasan Teori
Berdasarkan pendapat para

ahli dan beberapa penelitian yang
telah dilakukan, maka dapat
dirangkum beberapa karakteristik
kewirausahaan yang harus dimiliki
oleh seorang wirausaha, yang secara

20 M. Nazir, Metode Penelitian, Galia Indonesia,
Jakarta, 1989, hal. 55.
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,
Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta,
Jakarta, 1996, hal. 25.

22 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam,
Logos Wacana Ilmu, Jakarta,1997, hal. 12.
23 Nawawi Hadari, Metodologi Penelitian
Sosial, Gajah Mada University
Press,Yogyakarta, 1997, hal. 97.

garis besarnya meliputi: pertama,
memiliki motivasi untuk berprestasi;
kedua, berorientasi ke masa depan;
ketiga, memiliki jiwa
kepemimpinan; keempat, memiliki
jaringan usaha dan; kelima, tanggap
dan kreatif dalam menghadapi
perubahan.

Untuk lebih jelasnya berikut
paparannya: 1) Motivasi
Berprestasi; pekerja keras; tidak
menyerah; komitmen; 2) Orientasi
ke Masa Depan; visioner; berpikir
positif; pengetahuan; 3)
Kepemimpinan; keberanian
bertindak; tim yang baik; berjiwa
besar; berani mengambil resiko;
having mentor (panutan); terbuka;
kepercayaan; 4) Jaringan Usaha;
pekerja keras; tidak menyerah;
komitmen; 5) Menghadapi
Perubahan; berpikir kritis;
menyenangkan; proaktif; kreatif;
inovatif; efisien; produktif dan;
orisinal.24

Dalam Islam karakternya
adalah akhlak yang baik, yaitu suatu
sifat utama manusia yang sangat
ditekankan. Ia merupakan buah dari
setiap ibadah yang dilakukan oleh
manusia.

Tanda-tanda kesempurnaan
seseorang diukur dari baiknya
akhlak seseorang. Bahkan akhlak
yang baik dapat menempatkan
seseorang pada tingkat tertinggi di
hadapan manusia. Hal ini bisa kita
buktikan ketika Rasulullah Saw.,
dipuji oleh Allah Swt., karena
akhlaknya yang mulia:

    

24 Ibid, hal. 64-67.



Artinya: “Dan sesungguhnya kamu
benar-benar berbudi pekerti yang
agung.” (QS. Al-Qalam [68]: 4).25

Akhlak mulia yang akan
membuatnya menjadi sosok yang
luwes, lemah lembut dalam
bersikap, ceria wajahnya, baik tutur
katanya, menghormati yang tua,
mengayomi yang muda dengan
semangat yang diajarkan Rasulullah
Saw:

ٍ َسْهِل  َأْهُل ْجلَنَِّة ُكلُّ َهْنيٍ َلنيِّ
َقرِْيٍب.

Artinya: “Penduduk surga adalah
setiap orang yang lemah lembut,
senang memberi kemudahan dan
dekat dengan Allah.” (HR.
Thabrani).26

Sebagian orang bijak
mengatakan:

َمْن َساَء ُحُلُقُه َضاَق رِْزقُُه.
Artinya: “Barangsiapa yang jelek
akhlaknya, maka sempit rezkinya.”

Dalam hadist lain juga
ditegaskan:

ِانَّ ِلُكلِّ ِدْيٍن ُخُلًقا، َوُخُلُق 
ْاِالْسَالِم اَحَياُء.

Artinya: “Sesungguhnya setiap
agama mempunyai akhlak, dan

25 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan
Terjemahan, CV Penerbit J-ART, 2005.
26 Asyraf Muhammad Dawwabah, Menjadi
Entrepreneur Muslim tahan Banting.
Diterjemahkan oleh Budiman Mustofa, Ziyad
Visi Media, Solo, 2009, hal. 71.

akhlak Islam adalah rasa malu.”
(HR. Imam Malik).27

َوَقْد ُسِئَل َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: 
ْيِن؟ فـََقاَل: َبْل  َهِل ْاحلََياُء ِمَن الدِّ

يُن ُكلُُّه. ُهَوالدِّ
Artinya: “Apakah rasa malu berasal
dari agama? Maka jawab Nabi Saw.,
justru agama secara keseluruhan
adalah (pancaran) rasa malu.”
(Imam Tabrani).28

Dari itu Islam mempunyai
paradigma tentang pengembangan
sumber daya yang unik dan berpijak
pada landasan istikhlaf
(kekhalifahan) dan falsafah tentang
interaksi antara manusia, alam, dan
Allah Swt. Pengembangan sumber
daya menurut Islam mempunyai
tujuan utama yaitu, menciptakan
keadaan aman dari rasa lapar dan
ketakutan. Lain dari itu, Islam juga
menginginkan sebuah cita-cita yang
suci, ialah terciptanya kehidupan
yang mulia bagi setiap manusia.29

Dalam hal ini Nabi
Muhammad Saw., adalah figur
teladan yang memiliki potensi luar
biasa yang patut dicontoh.
Keyakinan tentang potensi
merupakan langkah awal menjadi
wirausaha sukses. Setiap manusia

27 Syekh Ahmad Al-Basyuni, Syarah Hadis:
Cuplikan dari Sunah Nabi Muhammad Saw.
Diterjemahkan oleh Tarmana Ahmad, Trigenda
Karya, Bandung, 1994, hal. 129.
28 Ibid, hal. 131.
29 Asyraf Muhammad Dawwabah, Menjadi
Entrepreneur Muslim tahan Banting.
Diterjemahkan oleh Budiman Mustofa, Ziyad
Visi Media, Solo, 2009, hal. 141.



yang lahir ke muka bumi memiliki
potensi luar biasa. Sebagaimana
firman Allah Swt., mengatakan:

     
 

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah
menciptakan manusia dalam bentuk
yang sebaik-baiknya.” (QS. At-Tin
[95]: 4).30

Jika seorang muslim yang
tidak yakin pada potensi dirinya,
sama saja menafikan potensi yang
ada pada diri Rasulullah Saw.
Adapun sifat Nabi yang harus ada
dalam diri seorang wirausaha,
setidaknya terdapat empat poin
pokok:

Pertama, Shidiq (Jujur), yaitu
jujur kepada diri sendiri juga kepada
orang lain. Sifat jujur akan
melahirkan sifat keyakinan dan
keberanian untuk menghadapi ujian,
apa pun bentuknya.

Kedua, Amanah. Sifat amanah
ini sengaja tidak diterangkan, karena
telah dijelaskan pada Landasan
Dasar Wirausaha di atas; ketiga,
Tablig (Komunikatif), seorang
wirausaha harus menjadi marketing
yang hebat, juga pembicara yang
unggul, dan; terakhir Fathonah
(Cerdik).

Seorang wirausaha harus
memiliki kemampuan melihat
sesuatu dari sudut pandang yang
berbeda. Dari situ akan
memunculkan kreativitas, ide, dan
wawasan. Pada akhirnya, produk
atau jasa yang dikeluarkan akan

30 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan
Terjemahan, CV Penerbit J-ART, 2005.

menjadi produk unggulan
(sempurna). Karena produknya
adalah unggulan, pelanggan pun
senang serta menaruh
kepercayaan.31

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian
yang dilakukan kesimpulannya
menunjukkan, bahwa Etika
Wirausaha Adat Minang Kabau
memiliki kesesuaian atau tidak
bertentangan dengan Hukum
Islam. Karena adat mereka
bersumber pada alam: alam
batang (tumbuh-tumbuhan), alam
binatang, alam pikir, dan alam
ghaib. Semuanya itu berpedoman
pada pikia palito hati (pikir itu
pelita hati). Artinya antara raso
(rasa adalah jiwa, keyakinan) dan
periksa (periksa adalah logika)
atau antara pikiran dan keyakinan
harus sejalan.

Ini lah alasannya, mengapa
ketika agama Islam masuk ke
daerah Minang Kabau, dengan
cepat agama Islam dapat
membaur dengan adat setempat,
dan agama Islam pun menjadi
satu-satunya agama yang mereka
anut (hiduik baraka, mati
bariman).

Lain dari itu, sebelum
Islam masuk ke daerah ini,
masyarakatnya telah mempunyai
persamaan tentang ajaran dalam
bidang, yaitu sama-sama
mengutamakan budi pekerti yang
baik dan sifat malu di antara

31 Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur
Zakaria, Jejak Bisnis Rasul, Diterjemahkan oleh
Gita Romadhona, PT Mizan Publika, Jakarta,
2010, hal. 4-6.



sesama atau lakukanlah segala
sesuatunya, namun harus
memakai empat hal: “raso,
pariso, malu dan sopan.”

Jika “kaampek”/keempat
sifat yang disebutkan di atas telah
hilang dari dalam diri seorang
Minang Kabau, maka jatuhlah
martabatnya kepada martabat
‘hewani.’ Orang yang demikian
disebutkan dalam ungkapan adat
Minang Kabau sebagai urang nan
indak tahu diampek. Artinya,
tidak berbudi pekerti yang baik,
tidak memiliki raso, pariso, malu
dan sopan.

Terkait dengan rasa malu
di atas, “Abu Mas’ud, Uqbah ibn
Amr Anshari al Badri r.a.
mengatakan bahwa Rasulullah
Saw., bersabda, ‘perkataan
(sabda Nabi paling pertama yang
dikenal atau diketahui manusia
adalah, ‘Jika kamu tidak malu,
maka lakukanlah semaumu.”
(HR. Bukhari, Abu Daud dan
Ahmad).

Itu juga yang
menyebabkan mengapa adat
mereka berlandaskan pada
Syarak, Syarak Bersandi
Kitabullah, Syarak Mengatakan
Adat Memakai, Alam
Takambang Jadi Guru. Selain itu,
etika wirausaha adat Minang
Kabau memiliki nilai-nilai yang
langgeng dan universal.
Dikatakan langgeng, karena
masuk ke dalam kategori “Adat
yang Teradat.” Artinya, adat itu
dilahirkan oleh mufakat
masyarakat yang memakainya,
ini sesuai dengan mamang/etika:
“Patah tumbuh hilang berganti”,
sebab dibutuhkan demi keperluan
hidup bersama. Sedangkan

universal adalah, jika dibawakan
kepada masyarakat lain, etika
wirausaha adat Minang Kabau ini
juga bisa diterapkan/digunakan,
baik itu yang sedang menggeluti
maupun yang hendak memulai
usahanya.

Adapun nilai-nilai etika
wirausaha adat Minang Kabau
yang terdapat dalam empat belas
poin pokok: Adil; Arif Bijaksana;
Berani Mengambil Resiko;
Berpikir Positif; Jujur Setia;
Konsisten; Kreatif dan Inovatif;
Pandai Menyesuaikan Diri;
Rendah Hati; Sabar dan Tekun;
Seiya Sekata; Suka Bekerja
Keras; Tenggang Rasa dan;
Usaha serta Do’a.

Dilihat dari isi
kandungannya, setidaknya
menginginkan dua hal, yaitu
hablum minallah wa hablum
minannas, yang dalam istilah
Minang: “cancang duo sagaragai,
kapa nan duo salabuhan, samo
dek awak kaduonyo.” Kedua hal
yang disebutkan di atas, tidak
akan pernah mendekati sempurna
tanpa terpenuhinya tiga petuah
berikut: rongga di atas; rongga di
tengah dan; rongga di bawah.

Adapun yang dimaksud
dengan rongga di atas, adalah
ruang kepala, berkehendak isi
pengetahuan. Ibarat dinamo
mesin kapal, hulu tenaga baling-
baling, pembelah air di lautan.
Tujuannya, orang cerdik adi
kuasa, sumber ilmu pengetahuan.
Sains teknologi.

Disebut rongga di tengah,
yaitu dada rumpun hati, sangkar
iman lubuk agama. Ini lah
pedoman juru mudi, pengganti
kompas bagi nahkoda. Agar tidak



sesat palayaran, hilang tujuan
tanah tepi, yang dalam istilah
sekarang ialah moral dan
spiritual. Sedangkan rongga di
bawah, adalah perut yang minta
dikenyangkan.

Umpama barka tempat
barang, seandainya muatan
kosong  alamat oleng jalan kapal,
dihempas ombak dengan
gelombang, menentang keram
tidak berpenumpang. Ekonomi
bahasa canggihnya. Itulah tali
sehelai berpilin tiga, tungku yang
tiga sajarangan.

Jika kita ingin hidup
sempurna, menjadi orang
berharga, penuhilah jasmani
dengan rohani, dunia dapat
akhirat pun boleh. Maka,
penuhkan kepala dengan
pengetahuan, dada dengan
dengan agama dan perut dengan
harta. Di atas tungku yang tiga, di
situ “tajarang” kehidupan, masak
hakikat manusia insan yang
kamil.

Akan tetapi jangan senjang
berat sebelah, rumit neraca
menimbangnya. Jika cerdik saja
yang dibanggakan, hidup susah
tangan di bawah, tergigit lidah
berpetuah, atau “ameh urai yang
kita keluarkan, loyang juga kata
orang.” Begitu pun kalau kita
bodoh, tetapi merasa cerdik, kata
tidak berujung. Dikira uang pasak
lidah, sombong terkabur
muaranya.

Dari itu, di atas isi lah
penuh, cerdik sudah pandai pun
ada, yang di bawah muatan
banyak, uang dan harta
melimpah. Tetapi jika pasak di
tengahnya longgar, iman goyah,
agama tipis, hilang lah pedoman

kapal besi. Hendaknya, jika kaya
suka dermawan, ringan tangan
menolong orang, rajin berzakat
dan bersedekah. Jika kita orang
cerdik, kusut ikut menyelesaikan,
keruh ikut menjernihkan. Mahal
upat murah nasihat, di situ nagari
jadi aman.

Maka setiap pekerjaan
yang hendak dilaksanakan,
runding sepatah didahulukan.
Bulatkan kata hati, sesuai dengan
pikiran, lihat timbangan hukum
syarak, adakah dalam ridha
Allah. Sebab, itulah neraca yang
piawai, tidak menipu selamanya.

Apa yang telah dipaparkan
di atas sejalan dengan Al-Qur’an,
yang artinya: “Dan carilah pada
apa yang telah dianugerahkan
Allah kepadamu (kebahagiaan)
negeri akhirat, dan janganlah
kamu melupakan bahagianmu
dari (kenikmatan) duniawi dan
berbuat baiklah (kepada orang
lain) sebagaimana Allah telah
berbuat baik, kepadamu, dan
janganlah kamu berbuat
kerusakan di (muka) bumi.
Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang
berbuat kerusakan.” ( Al-Qasas
[28]: 77).

B. Saran

1. Khusus di dunia akademik,
dengan adanya skripsi ini
diharapkan bisa memotivasi
untuk melakukan penelitian
lebih jauh lagi terkait dengan
etika wirausaha yang banyak
terdapat diberbagai suku
bangsa di Tanah Air
Indonesia.



2. Teruntuk para praktisi,
khusunya masyarakat Minang
Kabau dan umat Islam pada
umumnya, setidaknya bisa
mengambil hikmah dari etika
wirausaha yang telah
diterangkan di atas; sebagai
ilmu pengetahuan maupun
sebagai salah satu pedoman,
baik itu yang sedang maupun
yang memulai usahanya.

3. Bagi lembaga pemerintahan,
dengan adanya penelitian ini
menambah kesadarannya
untuk menggali lebih banyak
lagi nilai-nilai falsafah yang
masih tersimpan di seantero
Indonesia (berjumlah kurang
lebih lima ratus suku bangsa)
serta menginventarisir segala
unsur-unsur yang dapat
mendukung dan memajukan
anak bangsa di masa
mendatang.
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