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Abstrak 
 

Akhir-akhir ini sering terjadi konflik antar berbagai kelompok masyarakat, baik antar warga 
yang satu etnis maupun dengan yang berlainan etnis. Solusi terhadap persoalan ini telah 
dilakukan dengan berbagai cara, baik pendekatan kekuasaan maupun hukum, namun belum 
membuahkan hasil yang memuaskan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan suatu 
model penyelesaian alternatif terhadap berbagai konflik dalam masyarakat. Model yang 
ditawarkan adalah dengan mengangkat kearifan lokal (local wisdom) orang Minangkabau 
dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat di mana mereka merantau. Orang Minangkabau 
sudak sejak lama dikenal sebagai salah satu etnik yang suka merantau. Sejauh pengamatan dan 
fakta yang ada, belum ada peristiwa tentang konflik orang Minangkabau dengan masyarakat 
lokal di mana mereka merantau. Salah satu penyebab kenapa orang Minangkabau selalu damai 
dengan masyarakat tempat mereka merantau adalah adanya nilai-nilai budaya Minangkabau 
yang telah ditanamkan sejak mereka masih berada di lingkungan asalnya ranah Minangkabau. 
Adat Budaya Minangkabau telah memberikan “fatwa” bahwa jika seseorang anak muda 
Minangkabau pergi merantau mereka hendaknya menjunjung tinggi budaya lokal di mana 
mereka merantau. Pepatah adat Minangkabau mengatakan “ Di mana bumi dipijak, di sana 
langit dijunjung”, artinya anak muda Minangkabau hendaknya menyesuaikan diri dengan 
budaya lokal di mana mereka merantau. Melalui pemahaman terhadap salah satu kearifan 
lokal, dalam hal ini budaya Minangkabau, diharapkan penyelesaian konflik antara kelompok 
dalam masyarakat Indonesia dapat diselesaikan. Sebab setiap budaya dalam etnik manapun 
tentu memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang dapat diangkat sebagai cara untuk mengantisipasi 
konflik. Budaya Minangkabau telah membuktikan bahwa upaya mencegah timbulnya konflik 
lebih berhasil daripada mengatasi konflik yang sudah terlanjur terjadi dalam masyarakat. 
 
Kata kunci: local wisdom, Minangkabau, damai, rantau, konflik.   
 
 
 
 
A. Pengantar 

Adat dan Kebudayaan Minangkabau dalam kenyataan empirisnya, pada saat ini, 
telah mengalami nasib yang sama seperti yang dialami kebudayaan Islam yang menjadi 
salah satu sumber nilai kebudayaan Minangkabau, yaitu mengalami degradasi nilai. 
Nasib yang sama sekarang juga cenderung dialami oleh konstitusi 1945 sendiri yang 
mengalami degradasi dalam pemaknaan demokrasi, yang dari satu sisi sesungguhnya 
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adalah refleksi dari budaya sintesis Minangkabau. Ide-ide tentang kedaulatan rakyat, 
musyawarah, kebersamaan, keadilan, ekonomi kekeluargaan, dan sebagainya, banyak 
diilhami ataupun ditimba dari khazanah kebudayaan Minangkabau melalui suara dan 
pemikiran tokoh-tokoh pendiri republik, yang kebetulan berasal dari bumi Minang-
kabau.  

Adat dan Budaya Minangkabau sebagai sebuah ideologi budaya, ajaran-ajaranya 
yang berupa pepatah-petitih indah untuk disebut-sebut, dan kedengarannya ideal sekali 
untuk diperkenalkan ke masyarakat dunia untuk diterapkan di abad ke-21 mendatang. 
Namun sayangnya, masyarakat Minangkabau sendiri sekarang banyak yang sudah tidak 
tertarik lagi dengan prinsip-prinsip kehidupan yang sifatnya demokratis, egaliter, 
terbuka, resiprokal, sentrifugal itu. Sebenarnya, sebagian masyarakat Minangkabau 
masih merindukannya, namun dunianya terkurung oleh sistem budaya baru yang lebih 
dominan yang berlawanan dengan nilai-nilai budaya Minangkabau.  

Di samping itu, proses pengeroposan budaya pun terjadi, sehingga yang 
dipraktekkan oleh orang-orang Minangkabau terhadap adat dan kebudayaan mereka 
sendiri tinggal kulit-kulit luarnya yang lebih bersifat seremonial ketimbang 
melaksanakan inti hakikat dari ajaran adat dan kebudayaan itu. Hal ini telah ditengarai 
oleh Syafii Ma’arif yang mengatakan bahwa “kehidupan masyarakat Minangkabau 
dewasa ini menjadi gersang dari nilai-nilai budaya, akibatnya nilai-nilai budaya berupa 
keramahan dan sifat suka menolong sudah punah dan jauh dari sikap manusia 
Minangkabau pada umumnya” (Ma’arif, 2005:4). 

Orang Minangkabau sendiri, terutama generasi mudanya, telah mulai melihat 
aneh kepada nilai budaya aslinya. Melalui proses pendidikan dengan sistem yang 
diterapkan di sekolah-sekolah atau di luar sekolah, sekarang orang Minangkabau telah 
menjadi orang Indonesia dengan budaya yang tidak utuh lagi. Kini sukar diharapkan 
orang Minangkabau yang akan membawakan konsep demokrasi egaliter dengan 
keterbukaan dan segalanya itu ke dunia luar ketika mereka sendiri tidak lagi mengenal 
dan mengerti, apalagi menghayati, sistem budaya Minangkabau itu sendiri.  

Budaya Minangkabau dengan berbagai permasalahan yang timbul dalam 
perkembangannya, orang Minangkabau tidak mungkin meaktualkan kembali nilai-nilai 
budaya yang dimilikinya hanya dengan menyebut-nyebut saja, melainkan harus dengan 
menuangkan tekad itu ke dalam program yang jelas, seperti di bidang ekonomi dan 
pendidikan, di bidang kebudayaan dan di bidang filsafat. Reorientasi budaya 
Minangkabau saat ini sangat diperlukan, yaitu dengan cara mengeksplisitkan nilai-nilai 
filsafat dalam Budaya Minangkabau tersebut, sehingga pepatah “tidak lapuk oleh hujan 
dan tidak lekang oleh panas” tidak hanya menjadi slogan. Pepatah petitih adat 
Minangkabau yang sarat makna tidak boleh hanya sebagai lipservice, tetapi perlu 
penghayatan dan penggalian makna yang lebih serius. (Ma’arif, 2005:4). Dengan 
mengekplisitkan nilai-nilai filsafat dalam budaya Minangkabau secara sistematik 
melalui suatu penelitian dan menuliskannya dalam suatu naskah yang dapat dibaca oleh 
berbagai pihak, maka nilai-nilai filsafat dalam budaya Minangkabau itu terdokumen-
tasikan untuk kemudian dapat dibaca dan dipelajari lebih lanjut oleh generasi yang akan 
datang. 
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B. Kebudayaan Minangkabau 

Adat Minangkabau merupakan aturan yang mengatur kehidupan orang 
Minangkabau. Aturan tersebut bersifat mengikat bagi orang Minangkabau, keterikatan 
tersebut dapat dipahami bahwa ketika orang Minangkabau tidak melaksanakan adat 
Minangkabau, tidak beradat dengan adat Minangkabau, maka orang tersebut dianggap 
telah melanggar adat Minangkabau. Dengan demikian adat Minangkabau merupakan 
aturan yang harus dipatuhi oleh orang Minangkabau. Aturan adat Minangkabau menjadi 
acuan dalam kehidupan bersuku, bernagari dan bermasyarakat. Adat Minangkabau 
menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Minangkabau sendiri. 

Adat Minangkabau pada dasarnya adalah suatu tatanan nilai yang menjadi 
patokan bagi orang Minangkabau dalam menjalani kehidupan sehari-hari bagi masya-
rakat Minangkabau. Tatanan nilai adat Minangkabau berdasarkan syara’, dasar nilai 
syara’ tersebut menjadi pedoman bagi keberlanjutan dan pijakan bagi kelangsungan 
adat Minangkabau. Meskipun adat Minangkabau merupakan buatan manusia, ciptaan 
nenek moyang orang Minangkabau pada zaman yang telah berlalu, meskipun zaman 
telah berubah tetapi yang jelas masih ada nilai-nilai adat yang masih relevan dengan 
zaman sekarang. Kalau pun ada yang mengklaim bahwa adat Minangkabau sudah 
ketinggalan zaman, maka pendapat ini kurang tepat, karena adat Minangkabau bersifat 
dinamis, artinya adat Minangkabau dapat disesuaikan dengan perkembangan masya-
rakat pada zamannya. 

Pepatah mengatakan bahwa ”usang-usang dipabarui. adat nan elok samo 
dipakai, nan buruak dibuang jo etongan” (yang usang diperbaharui, adat yang baik 
sama dipakai, yang buruk dibuang dengan kesepakatan) (Indo, 1999:173). Berdasarkan 
kutipan pepatah tersebut dapat dipahami bahwa adat Minangkabau adalah sistem nilai 
yang terbuka terhadap perkembangan masyarakat. Adat Minangkabau memberi jalan 
bagi perombakan yang mungkin dilakukan apabila adat tersebut kurang sesuai dengan 
perkembangan zaman. 

Kutipan pepatah ”usang-usang dipabarui. adat nan elok samo dipakai, nan 
buruak dibuang jo etongan.” (usang-usang diperbaharui, adat yang baik sama dipakai, 
yang buruk dibuang dengan kesepakatan) juga mengisaratkan bahwa tidak semua adat 
Minangkabau itu baik, tidak semua adat Minangkabau sesuai dengan syara’ hal tersebut 
dapat dicermati dari pepatah tersebut, dengan adanya ungkapan bahwa adat yang buruk, 
sama-sama ditinggalkan, sedangkan adat yang baik sama-sama dilakukan. Berdasrkan 
kutipan tersebut tergambar bahwa adat Minangkabau mempunyai dua sisi, pertama; ada 
adat Minangkabau yang baik, kedua; ada pula adat Minangkabau yang buruk. 

Amir M.S. (2007: 79) mengatakan bahwa adat dapat memberi motivasi terhadap 
perubahan struktur masyarakat, yang kesemua itu hendaknya disesuaikan dengan adat 
Minangkabau. Adat Minangkabau menjadi dirinya sendiri, yang bersifat lentur terhadap 
perubahan yang ada di tengah masyarakat Minangkabau sendiri. Hal ini memberi isayrat 
bahwa adat Minangkabau tidak alergi terhadap perubahan, adat Minangkabau memberi 
peluang yang besar terhadap perubahan. Namun perubahan tersebut mengacu kepada 
adat-adat yang mungkin dapat diganti ketika ada adat Minangkabau tidak lagi sesuai 
dengan perkembangan masyarakat pada zamannya. 

Adat dalam masyarakat Minangkabau memuat suatu aturan yang mencakup 
berbagai dimensi kehidupan masyarakat Minangkabau. Aturan adat tersebut memberi 
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kesempatan kepada masyarakat Minangkabau untuk mematuhi atau meninggalkan adat 
tersebut, dan apapun pilihan dalam masalah adat Minangkabau, semua pilihan terhadap 
adat Minangkabau mempunyai konsekuensi pada kehidupan individu dan sosial 
kemasyarakatan. 

Kebudayaan Minangkabau sebagaimana kebudayaan-kebudayaan lokal lain di 
Indonesia, dewasa ini telah dan sedang mengalami berbagai kemunduran dan degradasi 
nilai-nilai budaya. Kebudayaan Minangkabau telah mengalami banyak perubahan dalam 
dekade terakhir ini. Dewasa ini banyak nilai-nilai budaya Minangkabau yang kelihatan-
nya aneh dan tidak sesuai lagi dengan aslinya, pada hal budaya tersebut selama ini 
dipercaya dan diyakini merupakan sesuatu yang baik. Budaya Minangkabau sedang 
menghadapi tantangan perubahan, baik  didalam penerapan nilai-nilai budaya itu oleh 
sebagian penganutnya maupun kepedulian penganutnya terhadap nilai-nilai budaya itu 
sendiri. Keadaan seperti ini menimbulkan kesan bahwa Adat dan Budaya Minangkabau 
telah ditinggalkan oleh sebagian para pendukungnya. Meskipun Adat dan Budaya 
Minangkabau telah banyak ditinggalkan oleh para pendukungnya, namun tidak dapat 
disimpulkan bahwa Adat dan Budaya Minangkabau sudah tidak relevan lagi dengan 
zaman sekarang. 

C. Tradisi Merantau dalam Kebudayaan Minangkabau 

Merantau merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan orang 
Minangkabau (Naim, 1979: 94). Pepatah adat mengatakan bahwa: 

Karatau madang di hulu / Babuah babungo balun / Ka rantau bujang daulu / Di 
rumah baguno balun (Indo, 1999:193)  

(Karatau tumbuh di hulu / Berbuah berbunga belum / Merantau bujang dahulu / Di 
rumah perguna belum (belum berfungsi). 

Pepatah ini menegaskan bahwa anak muda Minangkabau yang masih bujangan, 
belum menikah dalam struktur adat Minangkabau belum termasuk orang yang memiliki 
fungsi adat, seperti; menentukan keputusan dalam keluarga kecil maupun besar. Oleh 
karena itu anak laki-laki yang masih bujangan harus mencari pengalaman terlebih 
dahulu dengan pergi merantau. 

Berbagai teori mengemukakan bahwa penduduk kepulauan Nusantara berasal 
dari dataran Asia Tenggara. Dari teori itu dapat diambil kesimpulan bahwa nenek 
moyang orang Minangkabau sekarang ini pastilah datang melalui jalan panjang 
merantau dari daratan Asia Tenggara terus melintasi semenanjung Malaysia dalam masa 
prasejarah. Sejak masa prasejarah itu sampai kini, orang-orang Minangkabau tetap 
mewarisi darah perantau. Mereka tetap bergairah menjelajahi seantero Nusantara ini, 
bahkan ke pelosok mancanegara. Mereka merantau dengan selalu membawa hati yang 
risau, karena merasa diri yang belum berguna. Berdasarkan pantun ini tersirat bahwa 
motivasi orang Minang merantau untuk mencari sesuatu yang masih kurang dalam 
dirinya, dengan harapan bila kekurangan yang dicarinya itu telah ditemukan akan 
menjadikannya “orang yang berguna” bagi kampung halamannya.  

Berdasarkan fakta sejarah dapat dilihat ada empat sebab yang mendorong orang 
Minang merantau. Pertama, untuk mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik, 
dibandingkan dengan penghidupan di kampung halamannya sendiri. Sebelum perang 
dunia II, banyak orang Minang merantau ke Deli untuk berdagang di wilayah 
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perkebunan Sumatra Timur. Kedua, setelah perang kemerdekaan banyak sekali siswa 
dan pelajar merantau ke Jawa meneruskan sekolahnya karena belum terdapat sekolah 
yang setingkat di kampung halamannya sendiri. Ketiga, setelah pemberontakan 
PRRI/Permesta, banyak pelarian politik dan masyarakat sipil merantau ke Jawa dan ke 
luar Sumatra menyelamatkan diri dan mencari hidup di luar Sumatra Barat. Keempat, 
mereka yang tidak disukai dan tidak disenangi di kampung halaman sendiri karena 
perbuatan mereka yang tercela, terpaksa meninggalkan negerinya untuk merantau ke 
luar daerah Sumatra Barat (Naim, 1979: 78-94). Ringkasnya tujuan merantau orang 
Minang adalah untuk mencari hidup, mencari ilmu, mencari tempat yang aman dan 
nyaman dari huruhara politik, atau melarikan diri dari lingkungannya sendiri karena 
perangainya buruk. 

Umar Junus (1995: 249) mengatakan bahwa penyebaran orang-orang Minang-
kabau jauh dari dari daerah asalnya ini disebabkan oleh adanya dorongan pada diri 
mereka untuk merantau, yang disebabkan oleh dua hal. Pertama, ialah keinginan mereka 
untuk mendapatkan kekayaan tanpa mempergunakan tanah-tanah yang telah ada. Ini 
dapat dihungkan sebenarnya dengan keadaan bahwa seorang laki-laki tidak mempunyai 
hak menggunakan tanah warisan bagi kepentingan dirinya sendiri. Ia mungkin dapat 
menggunakan tanah itu untuk kepentingan keluarga matrilinialnya. Kedua, ilah 
perse;isihan-perselisihan yang menyebabkan bahwa orang merasa dikalahkan akan 
meninggalkan kampung dan keluarga untuk menetap di tempat lain. 

Buya Hamka sebagai seorang perantau Minangkabau, melukiskan tujuan dan 
kesedihannya merantau dalam tulisan “Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi” 
sebagai berikut:  

Aduh Minang / Kalau tidak dirumput sarut / Tidaklah pandai berderai / Kalau 
tidak disarit hidup / Tidaklah kita bercerai (Hamka, 1984:5) 

Artinya, seseorang merantau didorong oleh kondisi kehidupan yang sulit yang 
kemudian menyebabkan terjadinya perpisahan dengan keluarga dan ditinggalkannya 
kampung halaman. Merantau dalam perspektif agama Islam yang disebut dengan 
berhijrah juga merupakan suatu cara bagi manusia untuk mengubah nasib dari keadaan 
yang kurang menuju keadaan yang lebih baik.  

Tsuyoshi Kato (1982: 241), seorang peneliti Jepang dalam bukunya Matriliny 
and Migration; Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia menyimpulkan bahwa;  

”The remarkable resilience of Minangkabau matriliny has been great facilitated b 
the society’s custom of migration. The matrineal system itself probably encouraged 
Minagkabau men’s tnedency to migrate.”  

Pendorong utama terjadinya budaya merantau dalam masyarakat Minangkabau 
menurut Tsuyohi Kato adalah sistem matrilinial dalam adat Minangkabau. Sistem 
matrilinial di Minangkabau hanya memberikan hak waris harta pusaka kepada 
perempuan, sedangkan pihak laki-laki hanya memiliki hak pakai. Akibat dari itu 
menimbulkan niat merantau bagi pihak laki-laki untuk mencari penghidupan yang lebih 
baik.  

Rantau merupakan suatu petualangan dan pengalaman dengan menjelajahi 
wilayah geografis tertentu. Orang Minangkabau adalah manusia yang aktif mengunjungi 
rantau, secara sadar seseorang memutuskan untuk meninggalkan rumah dan keluarga-
nya untuk mencoba merantau, mengadu peruntungan (Graves, 2007:39). Proses 
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merantau ini untuk sebagian besar dimungkinkan oleh hubungan-hubungan kekerabatan 
timbal balik antara mamak dan kemenakan. Artinya, apabila seorang mamak yang telah 
merantau terlebih dahulu sukses di rantau, maka ia akan mengajak kemenakannya atau 
saudaranya yang lain untuk mengikuti jejaknya. Sebaliknya jika seorang kemenakan 
yang sukses di rantau, maka ia juga akan mengajak mamaknya Merantau merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan orang Minangkabau (Naim, 1979: 94).  

Berbagai teori mengemukakan bahwa penduduk kepulauan Nusantara berasal 
dari dataran Asia Tenggara. Dari teori itu dapat diambil kesimpulan bahwa nenek 
moyang orang Minangkabau sekarang ini pastilah datang melalui jalan panjang 
merantau dari daratan Asia Tenggara terus melintasi semenanjung Malaysia dalam masa 
prasejarah. Sejak masa prasejarah itu sampai kini, orang-orang Minangkabau tetap 
mewarisi darah perantau. Mereka tetap bergairah menjelajahi seantero Nusantara ini, 
bahkan ke pelosok mancanegara. Mereka merantau dengan selalu membawa hati yang 
risau, karena merasa diri yang belum berguna. Berdasarkan pantun ini tersirat bahwa 
motivasi orang Minang merantau untuk mencari sesuatu yang masih kurang dalam 
dirinya, dengan harapan bila kekurangan yang dicarinya itu telah ditemukan akan 
menjadikannya “orang yang berguna” bagi kampung halamannya.  

Berdasarkan fakta sejarah dapat dilihat ada empat sebab yang mendorong orang 
Minang merantau. Pertama, untuk mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik, 
dibandingkan dengan penghidupan di kampung halamannya sendiri. Sebelum perang 
dunia II, banyak orang Minang merantau ke Deli untuk berdagang di wilayah 
perkebunan Sumatra Timur. Kedua, setelah perang kemerdekaan banyak sekali siswa 
dan pelajar merantau ke Jawa meneruskan sekolahnya karena belum terdapat sekolah 
yang setingkat di kampung halamannya sendiri. Ketiga, setelah pemberontakan 
PRRI/Permesta, banyak pelarian politik dan masyarakat sipil merantau ke Jawa dan ke 
luar Sumatra menyelamatkan diri dan mencari hidup di luar Sumatra Barat. Keempat, 
mereka yang tidak disukai dan tidak disenangi di kampung halaman sendiri karena 
perbuatan mereka yang tercela, terpaksa meninggalkan negerinya untuk merantau ke 
luar daerah Sumatra Barat (Naim, 1979: 78-94). Ringkasnya tujuan merantau orang 
Minang adalah untuk mencari hidup, mencari ilmu, mencari tempat yang aman dan 
nyaman dari huruhara politik, atau melarikan diri dari lingkungannya sendiri karena 
perangainya buruk. 

Umar Junus (1995: 249) mengatakan bahwa penyebaran orang-orang 
Minangkabau jauh dari dari daerah asalnya ini disebabkan oleh adanya dorongan pada 
diri mereka untuk merantau, yang disebabkan oleh dua hal. Pertama, ialah keinginan 
mereka untuk mendapatkan kekayaan tanpa mempergunakan tanah-tanah yang telah 
ada. Ini dapat dihungkan sebenarnya dengan keadaan bahwa seorang laki-laki tidak 
mempunyai hak menggunakan tanah warisan bagi kepentingan dirinya sendiri. Ia 
mungkin dapat menggunakan tanah itu untuk kepentingan keluarga matrilinialnya. 
Kedua, ialah perselisihan-perselisihan yang menyebabkan bahwa orang merasa dikalah-
kan akan meninggalkan kampung dan keluarga untuk menetap di tempat lain. 

Pada umumnya orang-orang tua menganjurkan pada anak remaja Minangkabau 
supaya merantau. Anak remaja diminta meninggalkan kampung halaman, namun jangan 
sampai melupakan Alam Minangkabau, Ranah Minangkabau, Tanah Pusaka Abadi 
orang-orang Minangkabau. Adat Minangkabau memberikan bekal hidup di rantau bagi 
segenap perantau Minang seperti disebut dalam pepatah:  
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Kok jadi pai ka pakan / Hiu bali balanak bali / Ikan panjang bali dahulu 

Kok jadi pai bajalan / Sanak cari dunsanak cari / Induak samang cari daulu 
(Indo,1999:194) 

(Jika jadi pergi ke pasar / Hiu beli belanak beli / Ikan panjang beli dahulu / Jika 
jadi pergi berjalan (merantau) / Saudara cari keluarga cari / Induk semang cari 
dahulu) 

Anak muda Minangkabau pergi merantau hendaknya mencari saudara-saudara 
sekampung, baik yang hubungan pertalian darahnya jauh maupun dekat, namun yang 
utama adalah mencari induk semang tempat bekerja. Pepatah di atas biasanya diikuti 
oleh pepatah berikut ini. 

Kalau pandai bakain panjang / Labiah pado kain saruang / Kalau pandai 
bainduak samang / Labiah pado baiduak kanduang (Indo,1999: 194) 

(Jika pandai berkain panjang / Lebih daripada kain sarung / Jika pandai berinduk 
semang / Lebih daripada ber-ibu kandung) 

Anak muda yang merantau apabila dapat ’mengambil hati’ induk semangnya, 
maka anak muda tersebut akan merasakan hidup bersama keluarganya sendiri. Untuk 
dapat ‘mengambil hati’ induk semang itu hendaknya anak muda perantau mampu 
menempatkan diri di tempatnya yang baru, pepatah mengatakan. 

Di mano bumi dipijak / Di situ langik dijunjuang / Di sinan rantiang dipatah / Adat 
di situ nan dipakai (Indo,1999: 196) 

(Di mana bumi dipijak / Di situ langit dijunjung / Di sana ranting dipatah / Adat di 
situ yang dipakai) 

Pepatah di atas mengajarkan kepada para perantau Minangkabau untuk pandai-
pandai menempatkan diri dan menyesuiakan diri dalam lingkungan baru di perantauan. 
Namun dengan tegas pepatah itu mengingatkan pula, supaya perantau Minangkabau 
harus tegar mempertahankan identitas ke-Minangkabauannya. Adat Minangkabau 
adalah adat yang bersandi syarak-syarak bersandi Kitabullah. Penyesuaian diri dengan 
lingkungan di rantau tidak berarti melebur identitas diri sebagai Minangkabau. Dengan 
cara begini tidak akan dikucilkan dari pergaulan di rantau, malah akan dihargai karena 
kita tetap menjunjung tinggi ajaran adat dan agama. Di kandang jawi (sapi) perantau 
memang melenguh, namun jangan sekali-kali mau menjadi jawi. Di kandang kerbau 
perantau memang menguak, tapi jangan sekali kali mau menjadi kerbau.  

Selain kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat setempat di 
mana mereka merantau, orang Minangkabau juga dibekali oleh pepatah adatnya dengan 
nilai kerendahhatian. Pepatah adat mengatakan:   

Manyauak di ilia-ilia / Mengecek di bawah-bawah / Kok duduak di nan randah 
(Indo,1999: 195) 

(Menyauk di hilir-hilir / Berkata di bawah-bawah / Jika duduk ditempat yang 
rendah) 

Pepatah di atas berarti bahwa sebagai perantau yang hidup dalam lingkungan 
budaya lain, maka sebagai kelompok pendatang yang minoritas harus tahu diri dan 
harus pandai menempatkan diri. Manyauak di ilia-ilia tidak berarti merasa rendah diri, 
tetapi justru hal ini menunjukkan bahwa orang Minangkabau adalah orang yang tahu 
diri sebagai pendatang di kampung orang.  
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Kemampuan menyesuaikan diri ini merupakan langkah awal untuk berbaur 
dengan masyarakat setempat. Biasanya dalam waktu singkat orang Minangkabau dapat 
menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia merantau, dan untuk selanjutnya ia 
diharapkan menjadi manusia teladan dan tokoh masyarakat di lingkungan baru itu. Pada 
saat itu ia sudah duduk sama rendah, tegak sama tinggi di lingkungan baru itu. Mungkin 
sekali dia tidak perlu lagi manyauak di ilia-ilia tapi malah sangat mungkin disauak-an 
di ulu-ulu, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, diangkat menjadi pemimpin 
bagaikan penghulu di lingkungan yang baru itu. Dengan tingkah laku semacam itu, 
diharapkan orang akan senang menerima kehadiran orang Minangkabau di tengah-
tengah lingkungan masyarakat mereka. Orang Minangkabau yang perantau itu akan 
diperlukan sebagai dunsanak mereka. 

Daerah rantau orang Minangkabau tidak hanya di wilayah Nusantara, tetapi jauh 
menyeberang sampai ke negara tetangga Malaysia. Daerah rantau orang Minangkabau 
yang sangat terkenal adalah Negeri Sembilan. Di wilayah Negeri Sembilan orang 
Minangkabau tidak hanya mencari penghidupan, tetapi juga telah menanamkan nilai-
nilai kebudayaan Minangkabau. Abdul Samad Idris Tan Sri Datuk, mantan Menteri 
Kebudayaan Belia dan Sukan (Pemuda dan Olah Raga) menceritakan awal orang 
Minangkabau di Negeri Sembilan sebagai berikut. 

”Menurut cerita orang-orang tua yang dapat saya kumpulkan dari mulut kemulut, 
di samping buku-buku catatan tulisan tangan yang dapat saya temui, bahwa Seri 
Menanti ini telah dibuka oleh orang-orang Minangkabau kira-kira kurun waktu 
abad ke 17 atau awal abad ke-18. Namun ada juga yang mengatakan bahwa orang 
Minangkabau membuka wilayah Seri menanti sejak abad ke-15” (Idris, 1990: 82). 

Cerita Abdul Samad Idris Tan Sri Datuk ini menegaskan bahwa perantau orang 
Minangkabau tidak hanya mencari penghidupan di rantau, tetapi juga menanamkan 
pengaruh budayanya. Pengaruh budaya ini dirasakan oleh Abdul Samad Idris Tan Sri 
Datuk, ia mengatakan: 

”Sebagai seorang yang mempunyai darah keturunan Minangkabau, sifat-sifat suka 
merantau ini memang terjelma dalam jiwa saya. Sekalipun sudah berlangsung 
beberapa generasi hingga tidak dapat lagi saya kesan asal-usul kampung halaman 
nenek moyang saya, namun darah Minangkabau yang mengalir dalam tubuh saya 
sedikit banyak mempengaruhi perasaan saya menjadikan merantau atau 
mengembara sebagai hobi yang menyenangkan (Idris, 1990: 68). 

P. E. de Josselin de Jong. Dalam buku Minangkabau and Negeri Sembilan: 
Socio-Political Structure in Indonesia, menggambarkan hubungan antara Minang-kabau 
dengan Negeri Sembilan sebagai berikut: 

The main settlements there were in what is now Negeri Sembilan one of states of 
Malay Union. Local traditions put this imigrations at end of the 14th century. 
Actually, of course, the Minangkabaus must have come filtering in over 
considerable length of time, some only return to the homeland after a longer or 
shorter stay, others remaining in their new home and gradually forming 
permanents colonies there (Jong, 1960: 9). 

Negeri Sembilan sebagai rantau permanen orang Minangkabau mewarisi nilai-
nilai adat dan budaya Minangkabau. Sebagai contoh; sistem pemerintahan di Negeri 
Sembilan untuk sebagiannya menganut sistem kepenghuluan yang terdapat di Minang-
kabau. Masyarakat Minangkabau yang merantau ke Negeri Sembilan yang telah 
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belangsung berabad-abad sampai saat ini masih mengakui Minangkabau sebagai negeri 
leluhurnya. 

D. Nilai Dasar Orang Minangkabau dalam Merantau 

Merantau dalam kebudayaan Minangkabau harus memiliki etos kerja yang 
tangguh. Etos kerja yang tangguh ini sudah merupakan nilai dasar kehidupan bagi orang 
Minangkabau. Pepatah adat mengajarkan nilai dasar kehidupan yang harus dipegang 
dalam mewujudkan cita-cita itu sebagai berikut; 

Pertama, nilai dasar kehidupan berupa keteguhan dalam memegang prinsip atau 
memiliki pendirian yang teguh. Seseorang dalam kehidupannya, apalagi yang merantau 
dengan cita-cita untuk mengubah nasib ke arah yang lebih baik, tidak boleh kehilangan 
pendirian. Pepatah mengatakan. 

Pandirian tak namuah dipengaruhi / Iman tak buliah goyang / Kamudi nan tak 
buliah patah / Haluan nan tak buliah barubah / Walau lidah kadiguntiang / Kato 
bana disampaikan juo (Indo, 1999: 29) 

(Pendirian tidak mau dipengaruhi / Iman tidak boleh goyang / Kemudi tidak boleh 
patah / Haluan tidak boleh berubah / Walau lidah akan digunting / Kata benar 
disampaikan juga) 

Manusia menurut kebudayaan Minangkabau harus memiliki pendirian yang 
tidak mudah dipengaruhi, harus memiliki iman yang kokoh, tidak mudah goyang.  
Manusia dalam menjalani hidupnya harus tetap menjaga arah yang telah ditetapkannya, 
kemudi hidup harus dijaga agar tidak patah dan haluan hidup tidak boleh berubah. 
Bahkan ketika keselamatan diri terancam, lidah akan dipotong, seseorang harus tetap 
menyampaikan kebenaran. Selain teguh dalam pendirian, seseorang menurut adat 
Minangkabau harus teguh memegang janji dan  menepati janji yang telah dibuatnya. 

Kok lah dapek kato sabuah / Kok bulek pantang basuduik / Kok picak pantang 
basandiang / Janji musti ditapek-i /  Ikrar harus dimuliakan (Indo, 1999:29). 

(Kalau  telah dapat kata sebuah / Kalau bulat pantang bersudut / Kalau pipih 
pantang bergerigi / Janji harus ditepati / Ikrar (sumpah) harus dimuliakan). 

Artinya, jika sudah mengucapkan suatu pernyataan, maka pernyataan itu harus 
harus dipegang teguh, tidak boleh berubah. Setiap janji harus ditepati, ikrar yang telah 
diucapkan harus dimuliakan atau ditinggikan. Memungkiri janji merupakan pantangan 
atau larangan yang harus dihindarkan. Pepatah adat mengatakan “janji nan biaso 
mungkia, titian dan biaso lapuak, pantangan anak Minangkabau” (Janji yang biasa 
mungkir, titian yang biasa lapuk, pantangan bagi anak Minangkabau) (Amir, 2007:84). 
Keteguhan dalam berpendirian itu ditegaskan lagi dalam pepatah. 

Naraco pantang bapaliang / Satapak bapantang suruik / Salangkah pantang 
kumbali / Sabalun aja bapantang mati (Indo, 1999: 31). 

(Neraca pantang berpaling (tidak seimbang) / Setapak pantang surut / Selangkah 
pantang kembali / Sebelum ajal berpantang mati). 

Hidup itu ibarat timbangan yang pantang berpaling (tidak imbang), setapak 
pantang mundur, selangkah pantang kembali, sebab sebelum ajal berpantang mati. 
Sebelum ajal berpantang mati, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau, 
telah menjadi slogan untuk meneguhkan hati dalam menempuh tantangan hidup. 
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Sebagai lawan dari pendirian yang teguh adalah pendirian yang mudah goyah 
oleh situasi yang dihadapi, pepatah mengatakan. 

Indak bak baliang-baliang di ateh bukik / Baputa manuruikkan kareh angin / Samo 
jo pimpiang tumbuah di lereang / Kama kareh angin ka sinan pulo maliuaknyo 
(Indo, 1999: 31) 

(Bukan seperti baling-baling di atas bukit / Berputar menurut keras angin / Sesama 
seperti pimping tumbuh di lereng / Kemana keras angin ke sana pula meliuknya). 

Seseorang janganlah seperti baling-baling di atas bukit yang arah putarannya 
ditentukan oleh arah angin. Diibaratkan juga seperti pimping (gelagah) tumbuh dilereng 
bukit yang arah liuknya ditentukan oleh arah kisaran angin. Manusia harus memiliki 
pendirian yang teguh dalam hidupnya. 

Kedua, nilai dasar kehidupan berupa jujur, artinya sesuai yang lahir dengan 
batin, apa yang diucapkan sesuai dengan yang ada di dalam hati. Prinsip-prinsip nilai 
kejujuran ini dalam pepatah berikut. 

Kamudiak saantak galah / Kahilia sarangkuah dayuang / Sakato lahia jo batin / 
Sasuai muluik jo hati (Penghulu, 1994c: 58). 

(Ke mudik sehentak galah / Ke hilir serengkuh dayung / Sekata lahir dengan batin / 
Sesuai mulut dengan hati) 

Maksud dari ke mudik sehentak galah, ke hilir serengkuh dayung adalah 
bekerjasama dengan setulus hati. Satu kata lahir dengan batin, sesuai mulut dengan hati, 
artinya yang diucapkan dengan yang ada di dalam hati sama. Manusia dalam hidup 
bermasyarakat hendaknya senantiasa bekerjasama dengan ketulusan hati, dan antara 
yang diucapkan dengan yang dimaksud dalam hati sama.  

Ketiga, nilai dasar kehidupan berupa kewaspadaan dan tanggap terhadap situasi 
yang dihadapi dan kemungkinan yang akan terjadi. Pepatah mengatakan. 

Tahu di rantiang kamalantiang / Tahu di duri kamancucuak / Tahu di dahan 
kamaimpok / Tahu di batu ka manaruang (Indo, 1999: 35). 

Tahu di ranting yang akan melenting / Tahu di duri yang mencucuk / Tahu di 
dahan yang akan menimpa / Tahu di batu yang akan menarung. 

Seseorang hendaknya selalu waspada dalam kehidupan bermasyarakat, karena 
ancaman dan tantangan datangnya dapat dari arah mana saja dan oleh hal apa saja. 

Seseorang, selain waspada dengan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, ia 
juga harus dapat meramalkan dan mengira-ngira apa yang akan terjadi. Pepatah 
mengatakan. 

Alun rabah lah kaujuang / Alun pai lah babaliak / Balun babali lah bajua / Balun 
dimakan lah taraso / Balun dicaliak lah tantu ruponyo (Indo, 1999: 36). 

(Belum tumbang sudah keujung / Belum pergi sudah kembali / Belum dibeli sudah 
dijual / Belum dimakan sudah terasa / Belum dilihat sudah tahu bentuknya).  

Ungkapan ini menunjukkan bagaimana seharusnya manusia yang berakal 
mampu memprediksi apa yang akan terjadi dengan segala kemungkinan akibat yang 
ditimbulkannya. 

Keempat, nilai dasar kehidupan berupa sopan santun dan rendah hati, pepatah 
mengatakan.  
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Mamacik taratik jo sopan / Tahu mamakai baso basi / Tahu diereang jo gendeang / 
Mamakai raso jo pareso / Manaruah malu jo sopan / Manjauhi sumbang salah / 
Muluik manih baso katuju / Kato baiak kucindan murah / Baso baiak gulo dibibie. 

Indak nan kurik  salain kundi / Indak nan sirah salain sago / Indah nan elok salain 
budi / Indak nan indah salain baso (Indo, 1999: 42).  

(Memegang tertib dan sopan / Tahu memakai basa basi / Tahu dikias dan sindiran / 
Memakai rasa dan periksa / Memiliki malu dan sopan / Menjauhi pekerjaan salah / 
Mulut manis bahasa disukai / Kata baik senyum murah / Bahasa baik gula di bibir.  

Tidak yang kurik selain kundi / Tidak yangmerah selain saga / Tidak yang bagus 
selain budi / Tidak yang indah selain bahasa).  

Manusia dalam bergaul dengan sesamanya harus berdasarkan aturan adat yang 
telah ada, seperti; berlaku sopan, tanggap terhadap situasi, menjauhi sikap yang tidak 
disukai oleh orang lain. Peran manusia sebagai makhluk menyejarah dilandasi oleh 
nilai-nilai kehidupan moral dan adat istiadat (etiket). Hidup menyejarah bersama orang 
lain dengan memegang teguh nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat, 
berbahasa dan bertutur yang santun, dan menghindari dari perbuatan yang tidak baik. 

Kelima, nilai kehidupan berupa kemampuan beradaptasi atau menyesuaikan diri 
dengan lingkungan baru. Pepatah mengajarkan. 

Di mano bumi dipijak / Di sinan langik dijunjuang / Di mano bumi dipijak / Di 
sinan pulo adaik dipakai. 

Di mano sumue digali / Di sinan aie di sauak / Di sinan pulo rantiang di patah 
(Indo, 1999: 43). 

(Di mana bumi diinjak / Di sana langit dijunjung / Di mana bumi diinjak / Di sana 
adat dipakai.  

Di mana sumur digali / Di sana air di timba / Di sana pula ranting di patah). 

Pepatah ini menegaskan bahwa seorang perantau Minangkabau hendaknya dapat 
menyesuaikan diri dengan adat-istiadat setempat di mana seseorang merantau. 
Kemampuan beradaptasi ini juga harus diiringi dengan sikap rendah hati, pepatah 
mengatakan; 

Kok manyauak di hilie-hilie / Kok mangecek di bawah-bawah / Kok duduak dinan 
randah / Tandonyo urang tau diri / Bukannyo urang randah diri (Amir, 2007: 6). 

(Jika menimba dihilir-hilir / Jika berbicara di bawah-bawah / Jika duduk di tempat 
yang rendah / Tandanya orang tahu diri / Bukannyo orang rendah diri). 

Orang Minangkabau yang merantau di tempat tinggal baru hendaknya dapat 
membawa diri dengan sebaik-baiknya, bersikap rendah hati. Sikap ini tidak sama 
dengan rendah diri. Rendah hati artinya orang yang tidak menyombongkan dirinya, 
apalagi ketika berada di tempat yang baru. Orang Minangkabau tidak perlu merasa 
rendah diri, dalam artian tidak memiliki kepercayaan terhadap kemampuan yang 
dimilikinya. 

Keenam, nilai kehidupan berupa kerja keras sebelum mendapatkan hasil yang 
diharapkan, pepatah mengatakan. 

Barakik-rakik ka hulu / Baranang-ranang katapian / Basakik-sakik dahulu / 
Basanang-sanang kamudian (Indo, 1999: 55). 
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(Berakit-rakit ke hulu / Berenang-renang ke tepian / Bersakit-sakit dahulu / 
Bersenang-senang kemudian).  

Ungkapan pepatah ini mengajarkan bahwa keberhasilan hanya dapat diperoleh 
dengan kerja keras. Manusia menurut kebudayaan Minangkabau, selain harus bekerja 
keras, juga harus memiliki prinsip menyelelesaikan pekerjaan dengan tuntas, 
sebagaimana diungkapkan oleh pepatah. 

Tak ado kusuik tak salasai / Tak ado karuah nan tak janiah / Tak ado bangkalai 
nan tak sudah / Tak ado barek tak tapikua (Penghulu, 1994:60). 

(Tidak ada kusut yang tidak selesai / Tidak ada keruh yang tidak jernih / Tidak ada 
bengkalai yang tidak sudah / Tidak ada berat yang tak terpikul).  

Kesungguhan manusia dalam bekerja hendaknya ditunjukkan dengan 
kemampuan menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas, sebagaimana tergambar dalam 
pernyataan, tidak ada kusut yang tak selesai, tidak ada keruh yang tidak jernih.  Manusia 
dalam menyejarah hanya akan sukses apabila mampu menyelesaikan pekerjan dengan 
tuntas meskipun berat dan sulit 

Ketujuh, nilai dasar kehidupan berupa hemat dan tidak boros, karena sikap boros 
dan tidak hemat merupakan sikap yang dapat menggiring manusia pada kegagalan 
hidup. pepatah mengatakan. 

Dek caba mako mularaik / Dek himaik makonyo kayo / Dek ameh makonyo kameh / 
Dek padi mako manjadi. 

Katiko ado ditahan / Lah tak ado baru dimakan / Bakulamaik sabalun abih / Ingek-
ingek sabalun kanai (Indo, 1999:53). 

(Karena boros maka melarat / Karena hemat maka kaya / Karena emas maka tuntas 
/ Karena padi maka menjadi.  

Ketika ada di tahan / Jika sudah tidak ada baru dimakan / Berhemat sebelum habis / 
Ingat-ingat sebelum kena) 

Manusia jika ingin sukses dalam kehidupannya jangan berperilaku boros, karena 
perilaku ini akan mendatangkan kesengsaraan. Manusia seharusnya bersikap hemat dan 
hati-hati dalam menggunakan hartanya agar berhasil meraih cita-cita hidupnya. 

Kedelapan, nilai kehidupan berupa tanggap terhadap perubahan situasi, artinya 
dalam menjalankan hidup menyejarah itu selalu ada situasi yang berubah dengan tidak 
terduga, maka manusia harus menentukan sikapnya, pepatah mengatakan. 

Tagiliciak batang tabu / Tagulimang baro dadak / Tagiliciak tampek lalu / Dialiah 
pulo tampek tagak (Indo, 1999:92) 

(Tergelincir batang tebu / Tercampur bara dedak / Tergelincir tempat lalu / Dialih 
pula tempat berdiri).  

Manusia dalam menjalankan kehidupannya tidak selalu berjalan sesuai dengan 
rencana semula, akan selalu ada hambatan dan tantangan. Berkaitan dengan situasi yang 
berubah ini, manusia yang cerdas tentu akan berusaha mencari alternatif lain dalam 
hidupnya. Sesorang tidak boleh terpaku pada satu kemungkinan saja, ia harus mencari 
kemungkinan lain jika rencana semula mendapat hambatan.  

Kesembilan, nilai dasar kehidupan berupa tawakkal. Manusia dalam menjalani 
kehidupannya tentu tidak semua yang dicita-citakan dapat terwujud, meskipun ia telah 
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berusaha dengan sekuat tenaga dalam meraih cita-cita tersebut. Manusia Minangkabau 
yang adatnya bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah, pada akhirnya harus 
mengembalikan segala sesuatu kepada kehendak Allah, artinya manusia harus tawakkal. 
Pepatah mengatakan.  

Bapueh-pueh dek mamiliah / Bapayah-payah dek mangumpue / Abih dayo badan 
talatak / Abih paham aka baranti / Usaho mamiliah / Untuang manyudahi. 

Laka jo dulang dalam lubuak / Pandan baduri malendo jalan / Aka hilang paham 
tatumbuak / Basarah diri pado Tuhan (Indo, 1999:192). 

(Berpuas-puas karena memilih / Berpayah-payah karena mengumpulkan / Habis 
daya badan terletak / Habis paham akal berhenti / Usaha memilih / Nasib 
menyudahi. 

Laka dan dulang dalam lubuk / Pandan berduri melenda jalan / Akal hilang paham 
tertumbuk / Berserah diri kepada Tuhan) 

Berdasarkan pepatah tersebut di atas, usaha manusia hanya sebatas memilih 
salah satu dari berbagai kemungkinan yang akan dikerjakannya, kemudian manusia 
tersebut berusaha, namun nasiblah yang menentukan hasil akhirnya. Akal hilang paham 
buntu, berserah diri pada Tuhan, artinya manusia dalam menjalani kehidupannya dapat 
kehilangan ide dalam mencari alternatif usaha, oleh karena itu serahkan segala 
sesuatunya pada Tuhan Yang Maha Menentukan nasib manusia.  Kehidupan manusia 
adalah siklus atau putaran antara keberhasilan dan kegagalan, adakalanya apa yang 
dicita-citakan tercapai, namun tak jarang pula yang dikehendaki tidak terwujud. 
Menghadapi situasi ini seseorang tidak boleh berputus asa dan patah semangat, sebab 
segala sesuatu di dunia telah ada yang mengatur, yaitu Tuhan. Pepatah adat berikut ini 
mempertegas kuasa Tuhan dalam hidup manusia. 

“Kuaso ditangan Tuhan, hiduik basarah diri, langkah, rasaki, partamuan mauik, 
nan manantukan jo nan kuaso adolah nan Maha Kuaso, nasib Tuhan nan 
manantukan” (Indo, 1999:33) 

(Kuasa di tangan Tuhan, hidup berserah diri, langkah, rezeki, pertemuan, maut, 
yang menentukan dan berkuasa adalah yang Maha Kuasa, nasib Tuhan yang 
menentukan) 

Berdasarkan ungkapan di atas, tidak berarti manusia Minangkabau bersikap 
fatalis, sebab pasrah kepada Tuhan merupakan sikap akhir setelah segala daya dan 
upaya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Hal itu telah diungkapkan pada nilai-
nilai dasar kehidupan sebelumnya. 

E. KESIMPULAN 

Nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh nenek moyang orang Minangkabau 
kepada anak-cucunya telah berhasil membawa kehidupan masyarakat Minangkabau 
bertahan menghadapi berbagai gelombang kehidupan. Hal penting yang diwariskan itu, 
selain tentang bagaimana manusia menggunakan akalnya untuk menyiasati hidup, 
adalah nilai-nilai moral dan sopan dalam bergaul dengan orang lain. Nilai-nilai moral 
dan sopan santun ini sangat ditekankan untuk ditaati, karena menurut adat Minangkabau 
tidak ada keberhasilan tanpa melaksanakan nilai-nilai moral dan sopan santun. 

Orang Minangkabau dalam merantau secara alamiah dibekali dengan nilai-nilai 
kehidupan yang diwariskan secara turun temurun. Nilai-nilaikehidupan itu telah menjadi 
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etos dalam menjalani kehidupan ketika berada di rantau yang jauh dari kampung 
halaman. Nilai kehidupan itu yaitu: 

Pertama, nilai dasar kehidupan berupa keteguhan dalam memegang prinsip atau 
memiliki pendirian yang teguh. Seseorang dalam kehidupannya, apalagi yang merantau 
dengan cita-cita untuk mengubah nasib ke arah yang lebih baik, tidak boleh kehilangan 
pendirian.  

Kedua, nilai dasar kehidupan berupa jujur, artinya sesuai yang lahir dengan 
batin, apa yang diucapkan sesuai dengan yang ada di dalam hati. Prinsip-prinsip nilai 
kejujuran ini dalam pepatah berikut. 

Ketiga, nilai dasar kehidupan berupa kewaspadaan dan tanggap terhadap situasi 
yang dihadapi dan kemungkinan yang akan terjadi. Seseorang hendaknya selalu 
waspada dalam kehidupan bermasyarakat, karena ancaman dan tantangan datangnya 
dapat dari arah mana saja dan oleh hal apa saja. Seseorang, selain waspada dengan 
berbagai kemungkinan yang akan terjadi, ia juga harus dapat meramalkan dan mengira-
ngira apa yang akan terjadi.  

Keempat, nilai dasar kehidupan berupa sopan santun dan rendah hati. Manusia 
dalam bergaul dengan sesamanya harus berdasarkan aturan adat yang telah ada, seperti; 
berlaku sopan, tanggap terhadap situasi, menjauhi sikap yang tidak disukai oleh orang 
lain.  

Kelima, nilai kehidupan berupa kemampuan beradaptasi atau menyesuaikan diri 
dengan lingkungan baru, perantau Minangkabau hendaknya dapat menyesuaikan diri 
dengan adat-istiadat setempat di mana seseorang merantau. Kemampuan beradaptasi ini 
juga harus diiringi dengan sikap rendah hati, dapat membawa diri dengan sebaik-
baiknya, bersikap rendah hati.  

Keenam, nilai kehidupan berupa kerja keras sebelum mendapatkan hasil yang 
diharapkan, bahwa keberhasilan hanya dapat diperoleh dengan kerja keras. Manusia 
menurut kebudayaan Minangkabau, selain harus bekerja keras, juga harus memiliki 
prinsip menyelelesaikan pekerjaan dengan tuntas, tidak ada kusut yang tak selesai, tidak 
ada keruh yang tidak jernih. 

Ketujuh, nilai dasar kehidupan berupa hemat dan tidak boros, karena sikap boros 
dan tidak hemat merupakan sikap yang dapat menggiring manusia pada kegagalan 
hidup. Manusia jika ingin sukses dalam kehidupannya jangan berperilaku boros, karena 
perilaku ini akan mendatangkan kesengsaraan. Manusia seharusnya bersikap hemat dan 
hati-hati dalam menggunakan hartanya agar berhasil meraih cita-cita hidupnya. 

Kedelapan, nilai kehidupan berupa tanggap terhadap perubahan situasi, artinya 
dalam menjalankan hidup menyejarah itu selalu ada situasi yang berubah dengan tidak 
terduga, maka manusia harus menentukan sikapnya. Manusia dalam menjalankan 
kehidupannya tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana semula, akan selalu ada 
hambatan dan tantangan. Berkaitan dengan situasi yang berubah ini, manusia yang 
cerdas tentu akan berusaha mencari alternatif lain dalam hidupnya. Seseorang tidak 
boleh terpaku pada satu kemungkinan saja, ia harus mencari kemungkinan lain jika 
rencana semula mendapat hambatan.  

Kesembilan, nilai dasar kehidupan berupa tawakkal. Manusia dalam menjalani 
kehidupannya tentu tidak semua yang dicita-citakan dapat terwujud, meskipun ia telah 
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berusaha dengan sekuat tenaga dalam meraih cita-cita tersebut. Manusia Minangkabau 
yang adatnya bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah, pada akhirnya harus 
mengembalikan segala sesuatu kepada kehendak Allah, artinya manusia harus tawakkal.  

Dari nilai-nilai dasar tersebut di atas, ada tiga nilai dasar yang sangat terkait 
kemampuan orang Minangkabau dalam menyesuaikan diri dalam beradaptasi dengan 
lingkungan baru diperantauan, yaitu: pertama, sikap sopan dan santun, menjauhi 
perilaku yang tidak disukai oleh orang lain, kedua, sikap menyesuaikan diri dengan adat 
istiadat yang berlaku di rantau, tempat yang baru, ketiga, sikap rendah hati, tidak 
menyombongkan diri dengan masyarakat baru yang digauli. Berdasarkan sikap ini para 
perantau Minangkabau di mana pun berada akan terjauh dari kemungkinan berkonflik 
dengan masyarakat setempat. 
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