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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

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. Namun sangat disayangkan 

umat Islam membatasi diri, hanya sibuk mengurusi pelaksanaan ibadah dan 

meninggalkan sebagian ajaran Islam, seperti bab muammalah.7

                                                
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.
7 Asyraf Muhammad Dawwabah, Menjadi Entreprenuer Muslim Tahan Banting, Diterjemahkan oleh 
Budiman Mustofa, Ziyad Visi Media, Solo, 2009, hal. 6.
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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 

(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, 

                                                
8 Buchari Alma, Kewirausahaan, Cet. Ke-17, Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 27-28.
9 Christine Dobbin, Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam dan Gerakan Paderi Minangkabau 1784-
1847, Diterjemahkan oleh Lilian D. Tedjasudhana, Komunitas Bambu, Jakarta, 2008, hal. 2.
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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. 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. 

                                                
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.
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.
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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 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;15 Tekstil;16 Kerajainan;17 Percetakan;18

                                                
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.
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 Jaringan restoran Minang tersebar ke seluruh kota-kota di Indonesia, bahkan ke Malaysia dan 
Singapura. “Sumarak Alam Minangkabau”, Harian Haluan, 13 September 2009. hal. 10. Seorang pakar 
komunikasi Internews (organisasi nirbala tentang media) Hince I.P. Panjaitan mengatakan, bahwa 
deretan sate terpanjang di kawasan Jakarta adalah Sate Pariaman dan rumah makan kenamaan adalah 
masakan Padang. Ade Candra, dkk, Minangkabau dalam Perubahan, VISIgraf, Padang, 2000, hal. 57. 
Adapun dalam versi CNN disebutkan, bahwa makanan terlezat di dunia adalah makanan khas orang 
Minang Kabau, yaitu Rendang. R. Rizky dan T. Wibisono, Mengenal Seni dan Budaya Indonesia,
Cerdas Interaktif, Jakarta, 2012, hal. 11.
16 Di pasar tradisional kota-kota besar Indonesia pedagang Minang banyak menggeluti perdagangan 
tekstil ini. Di Jakarta, pedagang Minang mendominasi pusat-pusat perdagangan tradisional: Pasar 
Tanah Abang; Pasar Senen; Pasar Blok M; Pasar Jatinegara dan; Pasar Bendungan Hilir. Dominasi 
perdagangan Minang juga terjadi di Medan, Pekan Baru, dan Surabaya.Jika di Medan pedagang 
Minang mendominasi Pasar Sukaramai, di Pekan Baru mereka dominan di Pasar Pusat dan Pasar 
Bawah.Sedangkan di Surabaya, banyak dijumpai di Pasar Turi.
17 Para pedagang kerajinan banyak yang menggeluti kerajinan perak, emas dan sepatu. Juga banyak 
yang menggeluti usaha jual-beli barang-barang antik, seperti yang terdapat di Cikini, Jakarta Pusat dan 
Ciputat, Tangerang Selatan. “Ekonomi”, Majalah Titian Kaba: Media Silaturrahim Urang Awak,Edisi 
05, 2007, hal. 29-30. 



5

Hotel dan Travel;19 Pendidikan;20 Media;21 maupun dalam sektor Keuangan22 dan 

bisnis Perternakan23

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).

                                                                                                                                          
18 Bisnis percetakan merupakan jenis usaha yang banyak dijalani pedagang Minang. Usaha percetakan 
yang mereka jalani meliputi percetakan undangan dan buku. Bahkan dari usaha percetakan ini 
berkembang menjadi usaha penerbitan sekaligus toko buku. Sebut saja misalnya H.M Arbie, tokoh 
yang sukses menggeluti bisnis percetakan yang berbasis di Kota Medan. “Sumarak Alam 
Minangkabau”, HarianHaluan, 13 September 2009, hal. 10. Sedangkan di Pekanbaru, usaha percetakan 
PT Cerya Riau Mandiri Printing dimiliki oleh Basrizal Koto (Basko). Nanang Qosim Yusuf, Jejak-
jejak Makna Basrizal Koto: Dari Titik Nol Menjadi Entrepreneur Mulia, Cet. Ke-2, PT Gramedia,
Jakarta, 2009, hal. xxiv.
19 Bisnis pariwisata, terutama jaringan perhotelan dan travel juga banyak digeluti pengusaha Minang. 
Di Jakarta, jaringan Hotel Grand Menteng merupakan jaringan bisnis hotel terbesar milik orang 
Minang. Di Pekanbaru, disamping Best Western Hotel milik Basrizal Koto, ada juga Hotel Pangeran 
yang dimiliki oleh Sutan Pangeran. Sedangkan bisnis travel digeluti oleh pengusaha asal Payakumbuh, 
Rahmi Sutan, di bawah bendera Natrabu Tour.
20 Mereka bisa mengembangkan sekolah, universitas, atau tempat kursus sendiri yang akhirnya 
berkembang secara profesional. Di Jakarta, setidaknya terdapat tiga universitas milik orang Minang, 
yaitu Universitas Jayabaya, Universitas Persada Indonesia YAI, dan Universitas Borobudur.
21 Berbekal bakat menulis dan jurnalistik yang dimiliki orang Minang telah melahirkan beberapa 
perusahaan media besar di Indonesia. Antara lain Koran Oetoesan Melajoe yang didirkan Sutan 
Maharaja pada tahun 1915, Majalah Panji Masyarakat oleh Hamka, Koran Pedoman oleh Ani Idrus, 
Majalah Kartini, oleh Lukman Umar, Majalah Femina yang didirkan oleh putra-putri Sutan Takdir 
Alisjahbana, dan jaringan televisi TV One yang didirikan oleh Abdul Latif. “Sumarak Alam 
Minangkabau”, HarianHaluan, 13 September 2009,  hal. 10. Di Pekanbaru, ada Koran Riau Mandiri, 
Sijori Mandiri, yang dimiliki oleh Basrizal Koto (Basko). Nanang Qosim Yusuf, Jejak-jejak Makna 
Basrizal Koto: Dari Titik Nol Menjadi Entrepreneur Mulia, Cet. Ke-2, PT Gramedia, Jakarta, 2009, 
hal. xxxiii.
22 Bisnis di industri keuangan, seperti perbankan, sekuritas, dan asuransi juga merupakan pilihan 
pengusaha Minang. Bahkan pengusaha Minang, Sutan Sjahsam (adik dari Sutan Sjahrir) merupakan 
perintis pasar modal di Indonesia. Sjahsam juga seorang pialang saham dan mendirikan perusahaan 
sekuritas, Perdanas. Disamping Sjahsam ada juga ekonomi Syahrir Securities. Di bidang bisnis 
perbankan, ada pengusaha Minang lainnya, yaitu Anwar Sutan Saidi yang mendirikan Bank Nasional 
pada tahun 1930. “Sumarak Alam Minangkabau”, HarianHaluan, 13 September 2009,  hal. 10.
23 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.
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Artinya antara raso (rasa adalah jiwa, keyakinan) dan periksa (periksa adalah 

logika) atau antara pikiran dan keyakinan harus sejalan.24

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.25 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.26

                                                
24 Febrika Yulika, Epistemologi Minangkabau: Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat 
Minangkabau, Gree Publishing, Yogyakarta, 2012, hal. 168-169.
25 Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau, Cet. 
Ke-6, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hal. 36-37.
26 Mochtar Naim, “Adat dan Minang Modern”, Majalah Panji Masyarakat, 21 Mei 1983, hal. 25-26. 
Adapun adat Minang Kabau yang terdapat dalam bentuk Pepatah, Petitih, Mamang, Gurindam, dan 
Pantun setidaknya berjumlah kurang lebih 50.000 banyaknya yang di dalamnya terhimpun segala 
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Benarkah demikian? Berdasarkan latar belakang di atas, penulis hendak 

melakukan penelitian mengenai Etika Wirausaha Adat Minang Kabau dalam 

Perspektif Hukum Islam.

B. RumusanMasalah

Adapun masalah yang akan diangkat yaitu, bagaimanakah pandangan 

Hukum Islam terhadap Etika Wirausaha Adat Minang Kabau?

C. Batasan Penelitian

Batasan penelitian ialah, bagaimanakah pandangan Hukum Islam 

terhadap Etika Wirausaha Adat Minang Kabau yang terdapat dalam Pepatah, 

Petitih, Mamang, Gurindam, Pantun dan ungkapan lainnya yang berhubungan 

dengan penelitian ini, sebelum dan sesudah Islam dijadikan sebagai satu-satunya 

agama yang mereka anut.

D. Penegasan Istilah

Agar memudahkan dalam memahami penelitian ini, diperlukan 

penegasan istilah terkait dengan judul tersebut:

                                                                                                                                          
kaidah dan ketentuan peraturan serta hukum yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan 
bermasyarakat, baik itu politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan maupun keamanan. Sebagaimana 
yang pernah dipelajari oleh seorang pelancong dari negeri Cina yang bernama I-Tsing 455 sebelum 
Masehi yang datang ke Nagari Saruaso dan Pariangan Padang Panjang. Idrus Hakimy Dt. Rajo 
Penghulu, 1000 Pepatah-Petitih, Mamang, Bidal, Pantun, Gurindam, Cet. Ke-5, PT Remaja 
Rosdakarya Offset, Bandung, 2001, hal. V.
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1. Etika ialah suatu perbuatan standar yang memimpin individu dalam membuat 

keputusan. Etika juga suatu studi mengenai yang benar dan yang salah, dan 

pilihan moral yang dilakukan seseorang. Keputusan etika adalah suatu hal 

yang benar mengenai perilaku standar dan apa yang dimiliki (etik) oleh 

masing-masing individu, yang sebenarnya merupakan perkembangan dari etik 

sejak dulu, yang dianut dan disampaikan kepada kita, baik itu oleh orang tua, 

guru, pemimpin agama, dan lingkungan secara keseluruhan.27

2. Wirausaha adalah, merupakan semangat, perilaku, dan kemampuan untuk 

memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang memperoleh 

keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada 

pelanggang atau masyarakat. Dengan selalu berusaha mencari dan melayani 

langganan lebih banyak dan lebih baik, serta menciptakan dan menyediakan 

produk yang lebih bermanfaat dan menerapkan cara kerja yang lebih efisien, 

melalui keberanian mengambil resiko, kreativitas, inovasi, dan kemampuan 

manajemen.28

Jadi, yang dimaksud dengan etika wirausaha dalam penelitian ini ialah, suatu 

perbuatan standar yang memimpin individu dalam membuat keputusan 

mengenai yang benar dan yang salah serta pilihan moral yang dilakukan 

seseorang, yang merupakan perkembangan dari etik sejak dulu, yang dianut 

dan disampaikan kepada kita, baik itu oleh orang tua, guru, pemimpin agama, 

                                                
27 Buchari Alma, Kewirausahaan, Cet. Ke-17, Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 238-239.
28 Yuyus Suryana dan Kartib Bayu, Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses,
Kencana, Jakarta, 2011, hal. 29-30.
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dan lingkungan secara keseluruhan guna menumbuhkan semangat, perilaku, 

dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang 

memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik 

pada pelanggang atau masyarakat. Dengan selalu berusaha mencari dan 

melayani langganan lebih banyak dan lebih baik, serta menciptakan dan 

menyediakan produk yang lebih bermanfaat dengan menerapkan cara kerja 

yang lebih efisien, melalui keberanian mengambil resiko, kreativitas, inovasi, 

dan kemampuan manajemen.

3. Adat yaitu, wujud gagasan kebudayaan, norma, hukum dan aturan yang satu 

dengan yang lain berkaitan menjadi suatu sistem.29

4. Minang Kabau adalah, masyarakat yang secara sosial memiliki tiga ciri: taat 

pada agama Islam; berpegang kuat pada sistem kekeluargaan nasab Ibu 

(matrilineal) dan; berkecenderungan untuk merantau.30 Jadi, yang dimaksud 

dengan adat Minang Kabau ialah, wujud gagasan kebudayaan, norma, hukum 

dan aturan yang satu dengan yang lain berkaitan menjadi suatu sistem dalam 

masyarakat yang taat pada ajaran Islam yang bernasabkan pada garis 

keturunan ibu serta mempunyai kecenderungan untuk merantau.

5. Perspektif, ialah sudut pandang atau pandangan.31

                                                
29 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 383.
30 Nadra, Merekonstruksi Bahasa Minangkabau, Andalas University Press, Padang, 2006, hal. 10.
31 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 1062.
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6. Hukum Islam menurut Muhammad Muslehuddin, adalah seperangkat 

peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku 

manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku, dan mengikat untuk 

semua umat yang beragama Islam.32 Jadi, yang dimaksud dengan hukum 

Islam yaitu seperangkat aturan yang berdasarkan pada wahyu Allah dan 

Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

ialah untuk mendeskripsikan pandangan Hukum Islam terhadap Etika 

Wirausaha Adat Minang Kabau.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara ilmiah, sebagai sumbangsih pengetahuan, khususnya di 

bidang wirausaha menurut hukum Islam.

b. Manfaat praktis, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

sarjana strata satu dalam bidang Ekonomi Islam. 

F. Tinjauan Pustaka

Menurut penulis, sudah ada peneliti yang melakukan kajian tentang 

masyarakat Minang Kabau, mulai dari ekonomi, politik bahkan sosial budayanya.
                                                
32 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hal. 12.
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Baik itu untuk keperluan studi (Disertasi, dan semacamnya) yang telah diterbitkan 

menjadi buku, maupun dalam bentuk buku itu sendiri. Peneliti tersebut tidak saja 

berasal dari dalam, namun dari luar negeri pun demikian. Beberapa peneliti itu, di 

antaranya adalah: 

1. Mochtar Naim (1973) dengan judul Merantau: Pola Migrasi Suku 

Minangkabau. Menyimpulkan, sedikitnya ada tiga ketentuan penting yang 

perlu dicatat dalam penentuan faktor-faktor yang secara agresif turut 

mendorong ke arah migrasi. Pertama, adalah kombinasi spesifik dari faktor-

faktor pada setiap kasus. Makin positif faktor-faktor fisik, yaitu: ekologi; 

geografis; demografi; ekonomi dan sosial budaya; pendidikan dan aspirasi 

yang lebih tinggi; daya tarik kota-kota; keresahan politik dan; pelembagaan 

sosial. Ini saling menunjang satu sama lainnya, maka semakin tinggi 

propensitas untuk migrasi.

Namun hal ini tergantung kepada ketentuan kedua, di mana faktor 

geografi harus diperhitungkan. Artinya, walaupun jumlah faktor yang positif 

mendorong untuk migrasi bagi sesuatu suku bangsa cukup tinggi, tapi faktor 

geografinya negatif (yaitu dekat ke pusat-pusat kegiatan politik dan ekonomi), 

maka dorongan untuk migrasi bisa tetap rendah.

Ketentuan yang ketiga yang tak kurang pentingya adalah, adanya 

faktor pelembagaan sosial dari migrasi. Dari pendekatan agregatif di atas 

dapatlah kita lihat sebab-sebab migrasi tidak hanya secara multi-faktorial, 

tetapi juga secara lintas-budaya. Faktor-faktor penyebab tersebut selanjutnya 
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dapat pula diteropong dalam perspektif waktu, mengingat kenyataan bahwa 

tidak selamanya setiap faktor tersebut mempunyai impak yang sama pada 

setiap waktu: tekanan ekologi; geografi; demografi; ekonomi; pendidikan; 

daya tarik kota-kota; keresahan politik dan; pelembagaan sosial. 

Dari itu, setidaknya terlihat ada tiga faktor yang telah turut 

mempengaruhi sejak semula dari migrasi orang Minang Kabau, yaitu faktor 

geografi, ekonomi dan pelembagaan sosial. Faktor-faktor ini, dapat dianggap 

sebagai variabel konstan yang aktif berlaku disetiap waktu. Sedangkan faktor 

ekologi dan demografi mulai terasa secara efektif baru sejak perang dunia 

yang lalu; faktor pendidikan sejak tahun 1920-an, tetapi mulai menurun sejak 

1960-an dengan semakin baiknya fasilitas pendidikan di Sumatera Barat;

faktor daya tarik kota-kota besar baru muncul dengan bertubuhnya kota-kota 

di abad ini, walaupun impaknya baru dirasakan setelah 1930-an, dan 

puncaknya berlaku di tahun 1950-an; faktor keresahan politik dua kali terjadi. 

Pertama, semasa pemberontakan komunis di akhir tahun 1920-an. Kedua,

selama pergolakan daerah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di 

akhir 1950-an, dan awal 1960-an yang menyebabkan terjadinya eksodus 

secara menyolok. 

Namun dari semua yang telah disebutkan di atas, maka dengan 

mengambil tipologi merantau dari suku Minang Kabau misalnya, kita bisa 

mengatakan bahwa merantau orang Minang Kabau ialah: tinggi (dan malah 

yang tertinggi) intensitas migrasinya; paling kompleks dari semua suku yang 
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telah disebutkan dalam penelitian (Batak, Banjar, Bugis, Menado, Ambon,

Jawa, Sunda, Madura, Bali, Aceh, Melayu); bersifat voluntair, sementara, 

urban, individual, terpencar, dan inovatif dan; serupa dengan suku-suku 

lainnya dalam beberapa sifat tertentu, tetapi berbeda dari yang lain-lainnya 

dalam kombinasi sifat-sifat yang dimilikinya.

2. Burhanuddin Daya (1990) mengambil judul Gerakan Pembaharuan 

Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib. Menyimpulkan, setidaknya 

terdapat dua cara yang diterapkan Islam untuk memperlonggar peranan adat 

dan memperkokoh kedudukan Islam di daerah ini, yaitu evolusi dan revolusi. 

Cara evolusi telah membuahkan hasil kompromistis. Ini tergambar dalam 

semboyan-semboyan “adat mangato sarak memakai”, “adat dengan syarak 

seperti aur dengan tebing” dan sebagainya. Sedangkan cara revolusi telah 

menimbulkan skisma atau keretakan, melahirkan kaum tuo dan kaum mudo.

Namun kedua cara ini secara bersama-sama telah membentuk orang Minang 

Kabau menjadi orang Islam yang taat beribadat dan keras ke arah adat.

Adapun carar evolusi tersebut mulai dilancarkan pada awal abad ke-19 

oleh para pendukung gerakan pembaharuan pemikiran Islam, dan dikenal 

dengan nama “Gerakan Padri” atau “Gerakan Dewan Tuanku Nan Salapan”. 

Adalah jelas, bahwa “Gerakan Tuanku Nan Salapan” terjadi setelah putra-

putra daerah ini menyaksikan sepak terjang Wahabiah yang dilancarkan 

pengikut-pengikut Ibn Abdul Wahab dalam usaha mereka membersihakn 

Islam dari segala unsur yang menodainya di Arabia, dan menyebarluaskan 
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paham tentang pemurnian Islam: kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah 

secara murni dan konsekuen.

Paham dan cara Wahabiah ini juga lah yang pada dasarnya diterapkan 

kaum Padri di Sumatera Barat yang telah menimbulkan berbagai konflik. 

Konflik pertama terjadi antara kaum Padri dengan kaum adat yang disokong 

kaum bangsawan sisa-sisa keturunan raja Pagaruyung. Konflik antara Islam 

dan adat ini hampir berakhir dengan kemenangan Islam memaksakan 

kehendaknya kepada kaum adat, dan pemikiran agama yang baru yang 

diilhami Wahabiah berhasil ditanamkan di berbagai luhak di Padang Darat.

Adat yang menghadapi bahaya kehancurannya berhasil memperoleh 

bantuan kolonial Belanda yang mengakibatkan konflik kedua pun terjadi. 

Konflik yang kedua ini selain bersifat agama dan adat, juga politik: kelompok 

pembaruan Islam terpaksa berperang melawan kaum kolonial  atau kaum kafir 

Kristen yang dibantu golongan adat, yang dinamakan Perang Padri. Perang 

yang memakan banyak korban dan berlangsung cukup lama itu berakhir 

dengan kemenangan pihak kolonial Belanda yang memperalat kaum adat.

Usaha besar mereka menjadikan otoritas Al-Qur’an dan Sunnah 

sebagai pengatur hidup bermasyarakat, membersihkan Islam dari sisa-sisa 

animism-dinamisme. Perjuangan mereka memerangi kerusakan moral dan 

penyelewengan-penyelewengan yang terdapat dalam masyarakat, jadi 

terbengkalai. Namun ide dan semangat mereka terus berkecamuk menjalari 
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darah daging dan menimbulkan dendam kesumat dalam diri umat Islam 

setempat.

Pada awal abad ke-20 di Sumatera dijumpai: pertama, proses 

pencemaran Islam mencapai puncaknya, kehidupan umat Islamnya sangat 

terikat kepada ajaran-ajaran dan amalan-amalan tarekat yang menghidup-

suburkan bid’ah, khurafat dan takhayul. Kedua, kegiatan misi kaum Kristen 

yang diberi sokong moral dan material oleh penguasa kolonial semakin 

meningkat, sementara pemuka-pemuka adat banyak yang mempunyai sikap 

berlebih-pebihan dalam mengagung-agungkan kekuasaan pemerintahan 

kolonial. Ketiga, ulama-ulama tanpa alasan yang jelas, mudah saja 

mengharamkan orang-orang Islam yang memakai pakaian yang dianggap 

mereka pakaian kafir. Keempat, berbagai unsur dari dalam dan luar negeri 

banyak yang masuk. Beberapa cabang organisasi yang lahir di Jawa pun 

didirikan.

Selain itu, sekelompok pemudanya yang belajar di Mekah pada Syekh 

Ahmad Khatib pulang ke kampung membawa pemikiran Islam modern yang 

digerakkan Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh .Majala-majalah 

dan kitab-kitab Islam modern banyak masuk dan mempengaruhi anak-anak 

mengaji di surau. Semua itu merupakan kelahiran dan kebangkitan Sumatera 

Thawalib pada tahun 1918. Kabangkitannya ini juga merupakan tuntutan 

sejarah umat Islam Minang Kabau, yaitu melanjutkan kerja besar kaum Padri 

yang terbengkalai, menuntut bela dan “membangkit batang terendam” dari 
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tindakan kaum kolonial yang menghambat mereka dari segala kemajuan dan 

menyebabkan mereka tetap terbelakang.

Sumatera Thawalib lahir menjadi petanda, bahwa masyarakat Islam 

Sumatera Barat telah memasuki era barunya, yaitu era modern. Karena ia 

pelopor yang melancarkan gerakan modernisasi atau pembaharuan dalam 

berbagai bidang, dan merumuskan tujuan yang jelas dan merancang program 

yang lengkap dalam berbagai bidang, misal: bidang pendidikan; bidang 

agama; bidang ekonomi; bidang wanita; bidang kepemudaan dan; bidang 

politik.

3. Elizabet E. Graves (1981) dengan judul Asal-usul Elite Minangkabau 

Modern–Respons terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX. Menyimpulkan, 

bahwa menjelang pergantian abad ke-20, peningkatan jumlah orang Minang 

Kabau yang ingin menjadi pegawai pemerintah atau karier lain yang 

berhubungan dengan kepemerintahan telah menyebabkan meluasnya desakan 

kepada pemerintah Belanda, agar memperluas sekolah-sekolah di daerah itu, 

sehingga dapat menampung lebih banyak lagi murid-murid yang hendak 

bersekolah. 

Walaupun sebelumnya membaca dan menulis dalam bahasa Melayu 

ditambah dengan referensi tokoh tertentu sudah dapat menjamin tamatan 

sekolah Belanda untuk dapat menduduki posisi yang lebih tinggi. Sejak awal 

abad ke-20, karena begitu banyaknya calon pelamar yang memenuhi 

kualifikasi, maka bahasa Belanda menjadi standar baru untuk para pegawai 
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pada esolan yang lebih tinggi. Permintaan akan kursus bahasa Belanda begitu 

besar dikalangan orang Minang Kabau. 

Mereka yang memiliki pengaruh pada pemerintahan Belanda 

mendesak agar anak-anak mereka dapat diterima di sekolah Eropa di 

Sumatera Barat. Pada tahun 1909 dilaporkan, bahwa lebih dari sepertiga dari 

jumlah total murid di sekolah Eropa di Sumatera Barat, bukanlah orang Eropa, 

dan tanpa sistem penjatahan yang ketat dalam aturan penerimaan pada 

sekolah-sekolah ini, proporsi mereka bahkan bisa jauh lebih tinggi. 

Ironisnya, pada saat meningkatnya pengakuan rezim Belanda terhadap 

perlunya pendidikan sekuler bagi orang Indonesia, di Minang Kabau 

kesempatan pendidikan itu justru membawa pengaruh sebaliknya. Pada tahun 

1892, pemerintah lagi-lagi berupaya membenahi tanggungjawab administratif 

dan menata ulang pendidikan di seluruh Hindia Belanda. Sejak itu guru-guru, 

para asisten, dan insfektur wilayah di seluruh nusantara dikoordinasikan 

secara lebih sistematis, dan diawasi secara langsung dengan membagi sekolah 

pribumi ke dalam dua tingkatan, yaitu sekolah “kelas satu” dan sekolah “kelas 

dua”.

Namun di Sumatera Barat keputusan ini telah menurunkan derajat 

sekolah ini, walaupun dalam kenyataannya sekolah-sekolah tersebut 

menawarkan pendidikan yang lebih baik daripada sekolah sederajat di mana 

pun di nusantara. Dalam program yang baru itu hanya anak-anak para kepala 
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dan kaum bangsawan saja yang diperkenankan masuk ke sekolah model baru 

yang bermutu tinggi itu, yaitu sekolah “kelas satu”.

Alasannya ialah, karena di sana mereka digodok untuk bekerja di 

pemerintahan. Jumlah sekolah “kelas dua” (disebut dengan volksschool, yaitu 

sekolah rakyat) tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah distrik (setingkat 

kecamatan) dalam sebuah propinsi yang ada, terlepas dari pertimbangan 

kepadatan penduduknya atau minat pendidikan masyarakat setempat.

Di Sumatera Barat, sebagai akibat dari peraturan yang  menekan itu, 

ialah bangkitnya sekolah-sekolah swasta yang dengan sigap menanggapi 

peningkatan permintaan akan pendidikan. Sehingga pada tahun 1912 di Kota 

Padang saja, terdapat 23 sekolah swasta (yang tidak menerima bantuan 

pemerintah) dengan total murid sebanyak 1200 orang. Jumlah ini amat 

mencolok jika dibandingkan dengan total 53 sekolah serupa untuk seluruh 

Jawa, dan Madura pada periode yang sama. Pada saat yang sama, sekolah-

sekolah agama bangkit lagi setelah mengalami dasawarsa-dasawarsa 

kejatuhannya karena para orangtua percaya, bahwa pendidikan apa pun yang 

berhubungan dengan baca-tulis akan meningkatkan prospek lapangan kerja.

Memasuki abad ke-20, beberapa surau (sekolah agama pun) diubah ke 

dalam sekolah semi sekuler. Pejabat Belanda khawatir kalau kebangkitan 

sekolah-sekolah agama ini dapat mengarah pada tumbuhnya gerakan Islam 

anti pemerintah Belanda. Salah satu alasan penting bagi munculnya sikap anti 

pemerintah di Minang Kabau, baik di bawah kepemimpinan sekuler maupun 
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kepemimpinan ulama, adalah meluasnya pengangguran di kalangan para 

pelajar tamatan sekolah-sekolah itu.

Bukan hanya karena pemerintah tidak memiliki lowongan pekerjaan 

yang cukup di pemerintahan Sumatera Barat, tetapi pada saat yang sama, juga 

karena meningkatnya pendidikan di mana-mana, yang mengakibatkan 

terjadinya pengangkatan di tempat lain untuk mengisi lowongan kerja bagi 

perantau Minang Kabau yang berpendidikan. Maka, dalam situasi yang seperti 

itu, jelas bahwa keluarga yang sudah mencapai jabatan dalam pemerintah 

memperoleh keuntungan besar.

Ada pun peraturan pemerintah tentang sekolah dan pekerjaan, mereka 

dengan koneksi yang ada dapat mengupayakan agar anak-kemenakannya 

mendapat perhatian yang menguntungkan. Di mana-mana pada abad ke-19 

pemerintah Belanda melarang keluarga elit adat untuk masuk ke sekolah 

pemerintah, orang kini dapat melihat hal yang serupa berlaku pula bagi elit 

birokrasi.

Bukan hanya keluarga pegawai saja yang memiliki kesempatan lebih 

besar untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekoah-sekolah Sumatera 

Barat, melainkan juga berkat relasi mereka yang baik di luar Minang Kabau, 

mereka dapat mengirimkan anak-anaknya ke daerah lain, dan mengambil 

keuntungan dari persaingan yang relatif rendah di sana. Sebuah laporan pada 

tahun 1909 oleh inspektur pendidikan di Sumatera Barat menyimpulkan, 

bahwa gejala itu terjadi di Aceh. Pemerintah sudah mendirikan 15 sekolah di 
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sana, tetapi jumlah murid paling banyak bukanlah orang Aceh, melainkan 

orang Minang Kabau. 

Dapat dimengerti, bila pemerintah Belanda merasa terganggu dengan 

gejala ini. Karena tadinya mereka merencanakan sekolah-sekolah tersebut 

sebagai lembaga pendidikan bagi kaum elit Aceh. Pada tingkat tertentu, 

keluarga saudagar besar, karena memiliki koneksi di sepanjang kepulauan 

bagian barat dan memiliki hubungan dekat dengan para pegawai pemerintah, 

dapat mengirim anak-anaknya di sekolah pemerintah. Berawal pada tahun 

1930-an, keluarga-keluarga tersebut menjadi semakin tertarik dengan sekolah 

lanjutan.

Pada awal abad ke-20, ketika lebih banyak unsur masyarakat Minang 

Kabau sadar akan nilai pendidikan sekuler, kesempatan untuk memperoleh ini 

tampak makin terbatas. Karena Belanda berkonsentrasi pada pembangunan 

pendidikan untuk daerah-daerah yang lebih tertinggal. Kaum terpelajar-

pengusaha berupaya mendirikan sekolah-sekolah swasta, banyak di antaranya 

yang tak bertahan lama dan beberapa nagari membangun sekolah nagari, 

mengingatkan orang pada sekolah-sekolah nagari sebelumnya. Salah satu 

nagari seperti itu, adalah Koto Gadang yang pada tahun 1910 pernah 

mengumpulkan “yayasan pendidikan” dengan memungut iuran setiap 

keluarga 3 persen dari pemasukan mereka. Uang tersebut digunakan untuk 

membangun sebuah sekolah dasar berbahasa Belanda, dan mengirim pemuda-

pemuda Koto Gadang ke Belanda untuk dididik sebagai guru.
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Di beberapa daerah, keluarga seketurunan berkumpul untuk memungut 

uang iuran guna mengirim keluarga yang berbakat untuk bersekolah di 

Batavia, dan bahkan ke Eropa. Dalam banyak cara, tanggapan keluarga 

menyerupai praktik adat dalam menyiapkan karier masa depan bagi anak-anak 

mereka setelah dewasa sebagai pekerja tukang atau saudagar. Namun solusi 

lokal semacam ini tidak sepenuhnya dapat mencairkan suasana tegang yang 

diciptakan oleh kelebihan minat, tetapi kurangnya kesempatan.

Melalui gabungan antara kecerdikan khas lokal, keberuntungan yang 

baik, kebutuhan ekonomi, jaringan keluarga dan tradisi untuk mencari masa 

depan di luar masyarakat nagari, kebanyakan keluarga Minang Kabau ini 

sampai abad ke-20 memiliki posisi yang lebih baik daripada keluarga mana 

pun di daerah lain di Hindia Belanda ini. 

Menjadi pegawai pemerintah kolonial bagi orang Minang Kabau 

bukan dalam spirit priyai Jawa kelas atas, yang sudah terbiasa dengan 

kejayaan birokrasi kerajaan (apapun kelompok etniknya), tetapi lebih 

didorong oleh spirit kewirausahaannya yang mengharuskannya pertama-tama 

mengidentifikasi nama permainan tersebut dan kemudian memainkannya 

demi keuntungan terbesar bagi dirinya. Adalah uang dan patronase serta

kekuasaan yang membuatnya pantas menjadi bagian dari keluarga anak-nagari 
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Koto Gadang33 dan bukan karena kejayaan semu dalam melayani sebuah 

pemerintahan yang berkuasa.

Pemerintah Belanda hanya kadang-kadang saja membantu masyarakat 

Minang Kabau untuk memperoleh pendidikan pada abad ke-19 dan biasanya 

itu atas usaha perorangan. Ketika para pejabat Belanda yang berkepentingan 

itu dipindahkan, maka minat pendidikan tetap bertahan sebagai kebutuhan 

setempat. Namun di daerah lain, para siswa umumnya meninggalkan sekolah 

manakala para pejabat membalikkan punggungnya. Karena itu, di Sumatera 

Barat orang Minang Kabau sendiri lah yang menciptakan pesatnya kemajuan 

intelektual yang  nantinya akan menjadi bukti bagi siapa pun pada abad ke-20.

Orang Minang Kabau menangkap dengan jitu aturan permainan 

kolonial yang baru dan sekuler itu menurut pengertian mereka sendiri. Mereka 

mengambil apa yang mereka butuhkan dan menyesuaikannya untuk tujuan-

tujuan khusus mereka (dan kadang-kadang juga untuk tujuan tradisional). 

Walaupun mereka bekerja untuk pemerintah Belanda, mereka tidak 

menggantungkan takdir mereka pada aturan rezim kolonial, seperti yang 

sering terjadi pada orang Nasrani Indonesia. Manipulasi yang cerdik dan 

interpretasi unik terhadap aturan dasar ditetapkan oleh rezim kolonial 

memberi jaminan bagi orang Minang Kabau untuk mencapai keberhasilan 

mereka.

                                                
33 Lebih jauhnya lihat Azizah Etek, Mursjid A. M. Arfan B. R. Koto Gandang Masa Kolonial, PT. 
LKis Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2007.
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Sebagai kelompok masyarakat yang kecil dan lemah, mereka tak 

hanya berhasil menghindar agar tidak ditelan oleh kelompok yang lebih kuat 

dan kuasa, tetapi mereka juga mampu memanfaatkan kekuasaan penjajah 

untuk keuntungan si terjajah. Namun, tanpa jaringan administratif yang 

terpadu yang digunakan Belanda untuk menguasai Indonesia, orang Minang 

Kabau tidak akan pernah menjadi figur seperti apa yang umum dikenal di 

Indonesia sekarang, menonjol dalam semua tingkatan dan dalam semua arena 

kehidupan nusantara. Ketika rezim Belanda mulai goyah dan munculnya 

kesempatan baru, orang Minang Kabau yang pragmatik itu menjadi orang 

pertama meloncat meninggalkan kapal kolonial yang tenggelam.

4. Jeffry Hedler (2008), dengan judul Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, 

Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau. Menyimpulkan, bahwa 

matriarkat Minang Kabau sulit dimatikan. Sejak 1820-an, orang Sumatera 

Barat telah terlibat dalam suatu pertikain tiga arah, antara Islam reformis, 

tradisi-tradisi matriarkat dan apa yang kemudian menjadi progresivisme 

Eropa. Dialektik ini berfokus pada konsep rumah dan keluarga ideal. Islam 

reformis berkutat dengan defenisi kehidupan sehari-hari dan rumah di 

kalangan penduduk kampung sejak pertengahan abad ke-18. Kolonialisme, 

dengan tujuan memperluas basis pajak dan kerja paksa, berkepentingan 

mengontrol keluarga dan populasi. Negara-negara kolonial, khususnya, luar 

bisa berhasil dalam membongkar adat istiadat “matriarkat”. 
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Di Asia Selatan dan Tenggara, dua masyarakat matrilineal yang ada di 

Kerala di India dan Negeri Sembilan di Malaysia, didorong oleh negara 

kolonial Britania, dengan reformasi legal dan dengan membuat universal 

gagasan kemajuan dan modernitas yang menempatkan matriarkat sebagai 

anakronisme, sisa masa lalu yang kurang berkembang secara sosial. 

Orang Minang Kabau di Sumatera Barat merasakan gempuran dahsyat 

Islam reformis yang ketat selama Perang Padri neo-Wahabi. Mereka 

kemudian mengalami kolonialisme intensif lewat sistem tanam paksa, 

sekolah-sekolah kolonial, peraturan-peraturan kesehatan, dan reformasi-

reformasi legal. Baik Belanda maupun Padri menyerang bentuk rumah gadang 

Minang Kabau, adat pewarisan matrilineal, dan bentuk keluarga matrilokal.

Akan tetapi matriarkat Minang Kabau masih tetap bertahan kuat hingga hari 

ini.

Dua abad terakhir mengajarkan kepada kita, bahwa dalam kilasan-

kilasan potert ahistoris, adat Minang Kabau selalu tampak berada di ujung 

tanduk. Tapi ia terus bertahan. Adat bukanlah kulit tradisi, ia adalah sistem 

dinamik yang teguh bertahan terhadap kritik eksternal yang tampaknya 

dahsyat. Secara paradoks, kelangsungan hidup adat matrilineal dan matrilokal 

Minang Kabau disebabkan oleh pengalaman Perang Padri, dan bukan 

kekuatan internalnya. Penyerahan Tuanku Imam Bonjol bukan di hadapan 

kekuatan militer Belanda melainkan lebih dikarenakan pengetahuan, bahwa 

Wahabisme sudah kehilangan muka di Mekah, mengakhiri suatu perang 
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reformis yang mungkin sekali akan sudah secara permanen menggerogoti 

matriarkat setempat. 

Sebaliknya, Padri membuat para tradisionalis terpaksa merumuskan 

konsep mereka akan budaya, dan adat dihadapan suatu kritik yang tegas dan 

tertimbang baik. Dipersenjatai dengan pertahanan-pertahanan retorik adat 

yang sudah terbukti manjur, orang Minang Kabau mampu melawan intrusi-

intrusi kolonial ke dalam rumah-rumah dan keluarga-keluarga mereka, dan 

menangkis kritik yang lebih tersembunyi atas matriarkat dari modernitas 

universal.

Penerimaan orang Minang Kabau akan gagasan-gagasan baru 

kemajuan dan modernitas sambil mempertahankan tradisi sudah dianggap 

disebabkan oleh semacam sifat inti yang kuno oleh para Minang Kabauis, 

sebagian dari “ritme sejarah menspiral” berwawasan keluar itulah yang 

membuat orang Minang Kabau terbuka terhadap pengaruh-pengaruh asing. 

Adalah hasil dari konfrontasinya dengan jihad neo-Wahabi Padri yang 

membuat budaya Minang Kabau berhasil menjaga aspek matriarkatnya lebih 

dari seabad imperialisme Belanda.

Walaupun di bawah Belanda politas Minang Kabau mengalami hanya 

kekalahan, kerbau yang menang dari adat Minang Kabau lolos dari semua 

tantangan. Daya tahan matriarkat itu adalah kesaksian akan daya tahan tradisi 

lokal, fleksibel tak terduga dari Islam reformis, dan kelemahan mendasar 
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kolonialisme. Sejarah politik Sumatera Barat adalah kekalahan berulang-

ulang. Tapi kisah budaya Minang Kabau adalah kelangsungan hidup.

Minang Kabau juga mengingatkan kita, bahwa suatu bangsa bisa 

berada di ujung tombak ideologi-ideologi yang jangkauannya universal dan 

ambisinya global, tapi mereka tetap bisa setia pada adat lokal yang khas, 

bahkan heretik, dan relatif egalitarian. Keseimbangan yang dinegosiasi ulang 

dengan sepenuh jiwa antara Islam dan matriarkat, modernitas dan tradisi, 

membuat orang Sumatera Barat lelah dengan ekstremisme dan cenderung 

berkompromi. Pada zaman fundamentalis dan sistem kepercayaan monolitik, 

suatu tempat seperti Minang Kabau mungkin tampak sebagai anakronisme. Ia

adalah kekecualian yang penuh harapan. 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan di atas, sangat 

kentara perbedaannya dengan penelitian yang hendak penulis kaji, yaitu lebih 

mengarah pada Etika Wirausaha Adat Minang Kabau dalam Perspektif 

Hukum Islam. Sebagai syarat orisinalitas suatu penelitian, penulis sengaja 

mengusung sesuatu yang bersifat baru untuk menghindari tindak plagiatisme 

dalam suatu kajian ilmiah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan, yaitu 

menggunakan bahan-bahan berupa buku, jurnal, majalah, media masa, dan 
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bahan tertulis lainnya.34 Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah 

historis, filosofis35 dan hukum Islam.36

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah dokumenter, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan

kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis, seperti buku, artikel, 

majalah, surat kabar dan sejenis.37

3. Sumber Data

a. Data primer, adalah Sirih Pinang Adat Minangkabau, Syafnir Aboe Nain 

Datuk Kando Marajo. Keajiaban Pepatah Minangkabau, Gouzali 

Saydam; Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan 

Minangkabau, A.A. Navis; Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik 

Wirausahawan Sukses, Yuyus Suryana dan Kartib Bayu; Jejak Bisnis 

Rasul, Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, Kewirausahaan: 

Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses, Yuyus Suryana dan 

Kartib Bayu, dan semacamnya.

b. Data sekunder, ialah yang berkaitan dengan objek penelitian, baik itu 

berupa buku, koran, majalah, dan artikel. Di antaranya: Al-Qur’an dan 
                                                
34 M. Nazir, Metode Penelitian, Galia Indonesia, Jakarta, 1989, hal. 55.
35 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 1996,
hal. 25.
36 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Logos Wacana Ilmu, Jakarta,1997, hal. 12.
37 Nawawi Hadari, Metodologi Penelitian Sosial, Gajah Mada University Press,Yogyakarta, 1997, hal. 
97.
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Terjemahan. Departemen Agama RI; Rahasia Sukses Orang Minangkabau 

di Perantauan, Muarif; Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam dan 

Gerakan Paderi Minangkabau 1784-1847, Christine Dobbin; Merantau: 

Pola Migrasi Suku Minangkabau, Muchtar Naim, dan semacamnya.

4. Analisa Data

a. Induktif, yaitu dari metode ini penulis merangkaikan peristiwa yang 

bersifat khusus untuk ditarik kedalam kesimpulan yang bersifat umum.

b. Deduktif, yaitu menganalisa data-data yang bersifat umum untuk 

mengemukakan teori atau dalil untuk disimpulkan ke dalam pengertian 

yang bersifat khusus.38

c. Deskritptif, yaitu penguraian secara teratur konsepsi mengenai topik atau 

pembahasan penelitian menurut Hukum Islam.39

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan laporan penelitian ini tersusun menjadi lima bagian. 

Masing-masing bagian akan mendeskripsi mengenai isi tulisan. Dengan demikian 

diharapkan dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta 

pemahaman terhadap apa-apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan 

sistematika laporan penelitian:

                                                
38 Hadi Sutrisno, Metodologi Research I, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1984, hal. 42, 36.
39 Ahmad Azzan, Metodologi Ilmu Tafsir, Tafakur, Bandung, 2007, hal. 54.
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Bab I Merupakan pendahuluan dari laporan penelitian yang membahas:

latar belakang masalah; rumusan masalah; penegasan istilah; tujuan dan manfaat 

penelitian; tinjauan pustaka; metode penelitian dan; sistematika penelitian.

Bab II Akan dibahas secara fokus mengenai landasan teori dan tinjauan 

umum mengenai etika, wirausaha dan adat dalam Islam.

Bab III Membahas: sejarah asal-usul; nama; kondisi sosial geografis; 

sebelum dan sesudah Islam di Minang Kabau dan; Etika Wirausaha Adat Minang 

Kabau yang meliputi, pepatah-petitih, mamang, gurindam dan pantun.  

Bab IV Analisis mengenai etika wirausaha adat Minang Kabau dalam 

perspektif Hukum Islam.

Bab V Merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang berisi 

kesimpulan, saran, dan penutup.


