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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Motivasi terbesar yang mendasari perjuangan rakyat Indonesia merebut 

kemerdekaan dari kaum penjajah adalah cita-cita untuk dapat mewujudkan 

kehidupan rakyat Indonesia yang merdeka, sejahtera, adil dan makmur. Format 

bernegara disusun sedemikian rupa agar dapat memfasilitasi aspirasi seluruh 

rakyat Indonesia. Format kenegaraan bangsa Indonesia ini juga terus mengalami 

perkembangan dari waktu ke waktu. Mulai dari pemerintahan Orde Lama, Orde 

Baru dan pemerintahan di era Reformasi sampai sekarang.  

Khususnya di era reformasi, isu terbesar yang mengemuka adalah isu 

tentang pelaksanaan demokrasi. Dalam rangka mewujudkan masyarakat 

demokrasi tersebut, maka lahirlah pemikiran tentang desentralisasi. Dimana 

desentralisasi memberi ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur 

daerahnya sendiri sesuai aspirasi masyarakatnya namun masih tetap dalam koridor 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam Undang-undang 1945 pasal 18 

ayat 1 telah disebutkan  Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-

tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang 

diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, Pada pasal 2 ayat 2 undang-undang 23 

tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan daerah kabupaten/kota dibagi 

atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa”.  
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Desa merupakan salah satu satuan pemerintahan terendah di Indonesia 

yang diberi hak otonomi adat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

56 Tahun 2015 tentang Kode dan data wilayah Administrasi pemerintahan 

disebutkan bahwa jumlah Desa dan kelurahan di Indonesia adalah 83.184 (74.754 

Desa + 8.430 Kelurahan). Ini artinya bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sekitar 89% berupa pemerintahan desa dan hanya sekitar 11% berupa 

pemerintahan kelurahan yang bersifat perkotaan. Berdasarkan data tersebut maka 

kedudukan desa sangat penting, baik sebagai alat untuk mencapai tujuan 

pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur 

pemerintahan Negara Indonesia. 

Sebenarnya otonomi desa telah ada sejak zaman hindia belanda (sebelum 

kemerdekaan). Hal ini dapat dilihat yaitu dengan adanya undang-undang tentang 

desa yang berlaku untuk Jawa dan Madura (1906) yang disebut juga dengan 

Inlandsche Gemeente Ordonantie Java En Madoera disingkat (IGO) dan undang-

undang tentang desa yang berlaku untuk daerah diluar jawa dan Madura (1936) 

yang disebut  Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten.  

Dan pada tahun 1941 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan 

ordonansi/undang-undang desa yang terkenal dengan sebutan Desa Ordonnanntie, 

yang mana desa tidak lagi ditempatkan sebagai subordinat dari kekuasaan di 

atasnya tapi diakui sebagai lembaga otonom pribumi yang berhak 

menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Namun pengaturan tersebut 

bukan untuk transformasi demokrasi pada masyarakat desa, tetapi hanya 

merupakan taktik Belanda untuk mempertahankan status kekuasaannya. Namun 
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kebijakan ini tidak sempat dilaksanakan karena pemerintah Hindia Belanda telah 

kalah melawan tentara jepang dalam perang asia timur raya. 

Selanjutnya pada masa orde lama muncul Undang-undang Nomor 19 

tahun 1965 tentang Desapraja yang mana pada pasal 1 nya menjelaskan bahwa 

“Desapraja, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas 

daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan 

mempunyai harta benda sendiri,”, namun undang-undang ini belum pernah 

dilaksanakan. Pada masa orde baru terjadi penyeragaman, bahwa seluruh nama 

penyelenggaraan pemerintah paling rendah disamakan namanya menjadi desa, dan 

juga di keluarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan 

Desa. Undang-undang ini secara formal mendifinisikan desa sebagai kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai hak menyelenggarakan rumah tangganya 

sendiri dan berada di bawah kecamatan.   

Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa 

menempatkan desa sebagai wilayah administratif (local state government), bukan 

daerah otonom (local self-government) karena desa ditempatkan dibawah wilayah 

administratif kecamatan dan tidak mendapatkan penyerahan urusan pemerintahan 

dari pemerintah pusat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 

Pemerintahan Desa ini juga tidak mengakui otonomi asli desa sebagai otonomi 

asli yang sudah ada baik yang berupa kelembagaan pemerintahan maupun budaya 

dan adat. Begitu juga di Sumatera Barat, dengan diberlakukannya Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, status awalnya yaittu nagari 

dihilangkan dan diganti dengan desa. Sistem Pemerintahan Nagari di wilayah 
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Minangkabau diyakini telah diterapkan jauh sebelum berdirinya kerajaan 

Pagaruyung. Tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1979 tentang Pemerintahan Desa yang telah menyeragamkan sistem pemerintahan 

terendah di seluruh Indonesia secara tidak langsung dengan telah membunuh 

nilai-nilai pemerintahan lokal di Minangkabau yang dikenal dengan Pemerintahan 

Nagari tersebut. Kedudukan wali nagari juga dihapus dan administrasi 

pemerintahan dijalankan oleh para kepala desa. Begitu juga dengan lembaga 

pemerintahan adat yaitu  Kerapatan Adat Nagari (KAN)  juga ikut dihapus.  

Berakhirnya orde baru seiring bergulirnya reformasi juga mengakhiri 

sistem pemerintahan desa. Era reformasi juga mengeluarkan undang-undang 

tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah, kemudian di ganti menjadi Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah. Diberlakukannya Undang-undang 

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah memberikan kekuasaan 

kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 

Oleh karena itu Sumatera Barat kembali menerapkan pemerintahan nagari sebagai 

pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Menyikapi hal tersebut maka 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 

tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari. Hal tersebut menimbulkan istilah dalam 

masyarakat minangkabau yaitu “babaliak ka nagari”. Dalam Peraturan Daerah ini 

dinyatakan bahwa pemerintahan terendah di Sumatera Barat adalah nagari, yang 

kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 

Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Berdasarkan Peraturan 
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Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan Nagari tersebut maka seluruh Kota atau Kabupaten di Sumatera 

Barat dileburkan menjadi Pemerintahan Nagari . 

Setelah berjalan kurang lebih 10 tahun Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti menjadi Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Sebelumnya juga sudah diundangkan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa pada tanggal 

15 Januari 2014. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 

2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.  

Jadi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Desa ini adanya penegasan pengakuan oleh negara terhadap hak 

asal usul desa dan kewenangan desa berskala lokal. Dengan adanya kewenangan 

desa dan sejumlah hal lain seperti mengakui  hak asal usul desa serta dukungan 

dana dan penghasilan aparatur desa akan mendorong terjadinya pembangunan 

desa. Adapun ruang lingkup pengelolaan desa yang harus ada dalam setiap desa di 

Indonesia menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Desa ini yaitu Penyelenggaraan pemerintah desa, Pelaksanaan pembangunan, 

Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat.  

 Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Desa ini secara umum memberikan angin segar dalam tatanan sistem 

pemerintahan terendah di Indonesia, karena memberikan pengakuan terhadap 

sistem pemerintahan di beberapa daerah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat 

termasuk kelembagaan lokal tradisonalnya. Kelembagaan lokal merupakan salah 
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satu elemen penting dalam pembangunan desa dan pemberdayan masyarakat dan 

juga sebagai penggerak partisipasi masyarakat yang nantinya akan mempermudah 

dan memperlancar berbagai pembangunan di desa tersebut. Kelembagaan lokal 

tradisional mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh institusi formal yang ada 

yaitu kedekatannya dengan masyarakat tingkat bawah dan peka dengan kebutuhan 

masyarakat. Lembaga adat dan birokrasi perlu bekerjasama dalam proses 

pembangunan. Kuatnya birokrasi pemerintah di satu pihak dan lemahnya lembaga 

adat akan menyebabkan hubungan yang tidak harmonis sehingga akan 

menimbukan masalah dan menghambat pembangunan, dan juga berdampak 

kepada rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program-program 

pembangunan di daerah. 

 Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga lokal yang ada di 

daerah Minangkabau (Sumatera Barat). Kerapatan Adat Nagari ini merupakan 

kerapatan niniak mamak pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun 

temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing nagari yang ada di 

Minangkabau dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di 

nagari. Keberadaan Kerapatan Adat Nagari di dalam sebuah pemerintahan nagari 

ini sangat dibutuhkan. 

 Adapun kedudukan Kerapatan Adat Nagari ini yaitu sebagai lembaga 

permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi di Nagari dan dalam 

penyelenggaraan pemerintah nagari ia berada terpisah/diluar dari struktur 

pemerintahan nagari itu sendiri namun lembaga kerapatan ini juga memberikan 

sumbangsih pemikiran dalam pemerintah nagari. Selain itu Kerapatan Adat 
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Nagari juga memiliki peran dalam pemerintahan nagari yang pertama yaitu untuk 

memberi masukan dan pertimbangan kepada pemerintah nagari dalam masalah 

pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan di pemerintahan nagari juga 

merupakan hasil persetujuan dari Kerapatan Adat Nagari karena lembaga ini yang 

tahu bagaimana keadaan masyarakatnya.  

 Peran kedua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelenggaraan 

pemerintah nagari adalah peran tidak langsung yang dilakukan oleh Kerapatan 

Adat Nagari (KAN) melalui Niniak Mamak/ Penghulu yang merupakan anggota 

dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) itu sendiri. Peran Niniak Mamak dalam 

pembangunan Nagari Padang Gelugur tidak lepas dari ketokohan dari Niniak 

Mamak yang secara adat (informal) adalah pemimpin di nagari. Atau terdapatnya 

perwakilan Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau unsur Kerapatan Adat Nagari 

(KAN) dalam beberapa lembaga yang terlibat langsung dalam pembangunan 

nagari seperti BAMUS dan LPMN. Awalnya Musyawarah Pembangunan Nagari 

diselenggarakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) 

sedangkan draf rencana pembangunan disusun oleh Pemerintahan Nagari bersama 

LPMN. Seterusnya Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah di 

rumuskan kebijakannya oleh Walinagari bersama Badan Musyawarah Nagari 

(BAMUS). Saran dan masukan yang diberikan Kerapatan Adat Nagari (KAN) 

dalam pembangunan nagari dilakukan dalam rapat-rapat yang membahas tentang 

pembangunan nagari. Peran yang sangat penting dilakukan oleh Niniak Mamak 

adalah dalam menggalang partisipasi anak kamanakan/masyarakat di nagari untuk 

mau terlibat dalam pembangunan nagari.  
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 Selain itu fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) tertera dalam peraturan 

Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 13 tahun 2011 tentang Nagari Sebagai 

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Kabupaten Pasaman yaitu: 

1. Mengurus dan Mengelola Adat Nagari 

2. Sebagai Lembaga Pendidikan dan Pengembangan adat Nagari 

3. Sebagai Lembaga Peradilan Adat 

4. Membina hukum adat dan istiadat dalam Nagari 

5. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal 

yang menyangkut harta kekayaan masyarakat untuk kepentinngan 

hubungan keperdataan adat dan dalam hal adanya persengketaan atau 

perkara perdata adat  

6. Bersama pemerintahan nagari meningkatkan kualitas hubungan emosional 

perantau dengan nagari.  

 Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Desa  ini tentunya dapat memperkuat Eksistensi dari Lembaga Adat 

ini di era otonomi desa, namun dalam realitasnya dan berdasarkan dari beberapa 

penelitian yang penulis baca salah satunya Thesis oleh Wedy Nasrul: 2010 yang 

berjudul Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Pembangunan Nagari 

Sungai Pua yaitu semakin hari Eksistensi Lembaga Kerapatan Adat  Nagari 

(KAN) ini semakin menurun, dimana perannya sudah tidak begitu nampak lagi. 

 Selain itu, berdasarkan pengamatan penulis di Sumatera Barat terutama di 

Nagari Padang Gelugur, Pasaman, Sumatera Barat perhatian pemerintah daerah 

kurang dalam pemberdayaan lembaga adat ini. Dimana masih banyak lembaga 
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Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kabupaten Pasaman yang mengalami masalah 

seperti masalah kelembagaannya dimana tidak memiliki kantor sendiri bahkan ada 

yang hanya menumpangkan plat nama pada kantor wali nagari atau gedung kantor 

lainnya.  Padahal didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Desa telah jelas disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan dan 

pengelolaan desa harus melakukan pemberdayaan masyarakat yang didalamnya 

termasuk lembaga adat.  Pasaman merupakan salah satu kabupaten yang ada di 

sumatera Barat yang memiliki Lembaga Kerapatan Adat Nagari di setiap 

Kecamatannya.  

 Selanjutnya Lembaga Kerapatan Adat Nagari ini tidak dapat berfungsi 

atau mengfungsikan dirinya secara efektif. dalam mengurus dan mengelola adat di 

Nagari, terutama dalam hal melestarikan nilai-nilai tradisional masyarakat. 

Sehingga akibat kurang berperannya lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) 

dalam menjalankan fungsinya ini, tidak jarang masyarakat nagari sering 

kehilangan jati dirinya sebagai masyarakat yang beradat yaitu dengan banyaknya 

terjadi pelanggaran adat dan bahkan ada yang acuh dengan adat. Persoalan diatas 

muncul juga disebabkan oleh kurangnya perhatian pengurus Kerapatan Adat 

Nagari (KAN) dalam mengurus organisasinya, kurang berfungsinya lembaga 

Kerapatan adat ini dalam membina hukum adat dan kurangnya pendidikan dan 

pengembangan adat yang dilakukan oleh lembaga adat ini. Dalam kondisi seperti 

ini, muncul banyak keprihatinan, kekecewaan dan sikap apatis terhadap Eksistensi 

Lembaga Kerapatan Adat Nagari KAN itu sendiri di Nagari Padang Gelugur.   
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Tabel 1.1 

Data Kerapatan Adat Nagari yang Terdapat di Kabupaten Pasaman 

 
No Kecamatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) 

1. Kecamatan II Koto  1. KAN Cubadak  

2. KAN Simpang Tonang  

2. Kecamatan Lubuak Sikapiang  1. KAN Pauah  

2. KAN Aia Manggih  

3. KAN Tanjuang Baringin  

4. KAN Durian Tinggi  

5. KAN Jambak  

6. KAN Sundata  

3. Kecamatan Bonjol  1. KAN Limo Koto  

2. KAN Koto Kaciak  

3. KAN Ganggo Hilia  

4. KAN Mudiak  

4. Kecamatan III Nagari  1. KAN Malampah  

2. KAN Ladang Panjang  

3. KAN Binjai  

5. Kecamatan Simpang Alahan Mati  1. KAN Simpang  

2. KAN Alaan Mati  

6. Kecamatan Panti  1. KAN Panti  

7. Kecamatan Padang Gelugur  1. KAN Padang Gelugur 

8. Kecamatan Rao  1. KAN Padang Matinggi  

2. KAN Taruang-Taruang  

9. Kecamatan Rao Selatan  1. KAN Lubuak Layang  

2. KAN Lansek Kadok  

10. Kecamatan Rao Utara 1. KAN Koto Rajo 

2. KAN Koto Nopan 

3. KAN Languang 

11. Kecamatan Mapattunggul 1. KAN Lubuak Gadang  

2. KAN Muaro Tais 

12. Kecamatan Mapattunggul Selatan  1. KAN Muaro Sungai Lolo 

2. KAN Silayang  

www.sumbarprov.go.id 

Tabel 1.2 

Data Kenagarian yang Ada di Kecamatan Padang Gelugur 
 

Kecamatan  Kenagarian Jorong 
Kecamatan Padang 
Gelugur 

Kenagarian Padang Gelugur 1. Jorong Makmur 
2. Jorong Sentosa  

Kenagarian sitombol 1.  Jorong Selamat 
2.  Jorong Selamat Utara 
3.  Jorong Selamat Selatan 
4.  Jorong Air Hangat 

Kenagarian Sontang Cubadak 1. Jorong Murni Sontang  
2. Jorong Sontang  
3. Jorong Rambah 
4. Jorong Binubu Kubu Godang  

Kenagarian Bahagia Padang 
Gelugur 

1. Jorong durian kadap 
2. Jorong Tanjung Aro Utara 
3. Jorong Tanjung Aro Selatan  
4. Jorong Pegang  

Sumber: Data Olahan 2018 
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Berdasarkan masalah diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul : Eksistensi Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pada Era 

Otonomi Desa (Studi Kasus Kenagarian Padang Gelugur,  Pasaman, 

Sumatera Barat). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, peneliti merumuskan 

masalah yaitu:  

1. Bagaimana Eksistensi Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pada Era 

Otonomi Desa  di Kenagarian Padang Gelugur Pasaman Sumatera Barat? 

2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan fungsi dari Lembaga Kerapatan 

Adat Nagari (KAN) Pada Era Otonomi Desa  di Kenagarian Padang 

Gelugur Pasaman Sumatera Barat? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui Eksistensi Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) 

Pada Era Otonomi Desa di Kenagarian Padang Gelugur Pasaman 

Sumatera Barat.  

2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pelaksanaan fungsi dari 

Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada Era Otonomi Desa di 

Kenagarian Padang Gelugur Pasaman Sumatera Barat. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Secara Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan tentang Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan 

bagaimana Eksistensinya pada Era Otonomi Desa  Di Kenagarian Padang 

Gelugur, Pasaman Sumatera Barat serta dapat dijadikan sumber 

informasi untuk menambah pengetahuan dan bahan referensi lebih lanjut 

bagi peneliti lainnya. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi data dan dapat 

memberikan gambaran kontribusi dan masukan yang bermanfaat bagi 

Nagari dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman untuk dapat 

mengetahui faktor–faktor penghambat pelaksanaan fungsi dari Lembaga 

Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada Era Otonomi Desa Di Kenagarian 

Padang Gelugur Pasaman Sumatera Barat sehingga nantinya lembaga ini 

dapat lebih di berdayakan lagi dan sebagai bahan pertimbangan dan 

evaluasi dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Nagari. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

   Pada BAB ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika 

penulisan. 
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BAB II  :  LANDASAN TEORITIS 

  Dalam BAB ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang 

berkaitan dengan Eksistensi Lembaga Kerapatan Adat Nagari 

(KAN) di Kenagarian Padang Gelugur, Pasaman Sumatera Barat 

BAB III  :  METODOLOGI PENELITIAN 

  BAB ini berisikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis 

dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.  

BAB IV  :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Bab ini berisikan tentang keadaan umum kondisi geografis dan 

monografi Kenagarian Padang Gelugur sebagai lokasi penelitian. 

BAB V  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Didalam bab ini memuat hasil dari penelitian dan pembahasan yang 

dilakukan. 

BAB VI : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang 

kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan. 


