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BAB VI 

PENUTUP 

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Eksistensi Lembaga 

Kerapatan  Adat Nagari Pada Era Otonomi Desa (Studi Kasus Kenagarian Padang 

Gelugur), Pasaman, Sumatera Barat ini dapat diperoleh kesimpulan dan saran 

sebagai berikut: 

6.1 Kesimpulan 

1. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian Padang Gelugur 

masih eksis sampai saat ini, hal ini dapat dilihat dari masih terlaksananya 

fungsi Kerapatan Adat Nagari secara cukup baik, namun fungsi ini belum  

terlaksana secara maksimal, dimana masih ada beberapa fungsi yang 

belum terjalankan yaitu seperti dalam hal mengurus dan mengelola adat 

nagari, yaitu belum  adanya kegiatan pelatihan tentang adat istiadat 

kepada tokoh-tokoh masyarakat, dan tidak adanya sosialisasi nilai-nilai 

adat kepada masyarakat yang dilakukan  oleh lembaga Kerapatan Adat 

Nagari ini di Kenagarian Padang Gelugur.  

2. Ada beberapa faktor yang menghambat Lembaga Kerapata Adat Nagari 

(KAN) dalam menjalankan fungsinya di Kenagarian Padang Gelugur 

yaitu Masalah minimnya dana yang dimiliki oleh Lembaga Kerapatan 

Adat Nagari (KAN), Kurangnya kesadaran dari anak-anak nagari di 

Kenagarian Padang Gelugur untuk mempelajari adat istiadat sehingga 

banyak anak-anak nagari di Kenagarian Padang Gelugur yang tidak 

mengetahui tentang adat istiadat yang ada di Kenagarian Padang Gelugur, 
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fasilitas  yang tidak memadai, dan mulai berkurangnya Kepercayaan 

Masyarakat terhadap Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) di 

Kenagarian Padang Gelugur. 

 

6.2   Saran 

Berdasrkan kesimpulan diatas maka perlu adanya pembenahan yang 

peneliti sarankan. Saran peneliti adalah: 

1. Pemerintah hendaknya memberi bantuan keuangan, fasilitas yag memadai  

kepada Lembaga Kerapatan Adat ini sehingga Lembaga Kerapatan Adat 

Nagari (KAN) di Kengarian Padang Gelugur dapat membuat lebih banyak 

program dalam pengembangangan adat, sehingga adat dapat terus 

dilestarikan dan tentunya dapat menjalankan fungsinya  dengan maksimal. 

2. Bagi masyarakat adat dan anak-anak nagari perlu meningkatkan kesadaran 

khususnya anak nagari sebagai generasi penerus untuk lebih mempelajari 

adat istiadat itu sendiri di Kenagarian Padang Gelugur sehingga nantinya 

adat ini akan tetap terjaga dan terlestarikan dengan baik,  

3. Dari pihak Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), hendaknya  dapat 

lebih berperan aktif lagi dan bertanggungjawab dalam menjalankan 

fungsinya sehingga nantinya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat 

di Kenagarian Padang Gelugur terhadap lembaga Kerapadan Adat Nagari 

(KAN) ini.   

 


