
BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1 Otonomi Derah 

 Menurut (Agustino: 2014) bahwa otonomi secara etimulogi berasal dari 

kata auto dan nomos yang berarti sendiri dan peraturan atau pemerintah. Merujuk 

pada dua kata tersebut maka secara sederhana otonomi dapat diartikan sebagai 

peraturan yang dibuat oleh satu entinitas (pemerintahan) tersendiri. Otonomi 

daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga 

sendiri bagi suatu daerah otonom Sarundajang dalam (Sjafrizal, 2016).  

 Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Selanjutnya, Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

 Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur 

kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah Otonom adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang dan 
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mengurus kepentingan masyarakat setempat menuju prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia. 

 Pengertian istilah otonomi menurut Logeman dalam (Latif, 2016) yaitu 

kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan yang 

terbatas atau kemandirian itu wujud pemberian kesempatan yang harus 

dipertanggungjawabkan. Melalui asas otonomi, maka daerah diberi keleluasaan 

dalam menata mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih 

besar kepada daerah. Pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam 

pemerintahan, sebab wilayah Negara itu pada umumnya terdiri dari berbagai 

satuan daerah (yang dimaksud dengan perkataan “daerah” di sini adalah bagian 

dari wilayah negara) yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri 

yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis (keadaan tanah, iklim, flora, fauna, 

adat-istiadat, kehidupan ekonomi, dialek/bahasa, tingkat pendidikan/pengajaran, 

dan sebagainya) (dalam Kaho, 2002).  

 

2.2 Otonomi Desa  

 Menurut Widjaja (2010) otonomi desa merupakan otonomi yang asli, 

bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya 

pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa 

tersebut. Kemudian otonomi desa menurut Beratha dalam (Alkadafi, 2015)  

merupakan otonomi yang tumbuh dalam tradisi atau hukum adat/asli Indonesia, 

lebih jelasnya Beratha mengemukakan bahwa: “Otonomi desa merupakan 

otonomi yang  khas/asli bangsa Indonesia, yang sudah tumbuh  dan berkembang 

dalam kehidupan masyarakat Indonesia seiring dengan perkembangan 
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peradabannya, serta diperoleh secara tradisional atau  bersumber dari hukum adat 

(asli Indonesia), perwujudannya tercermin dalam tata kehidupan masyarakat atau 

pemerintahan desa adat”. 

 Hampir senada dengan Beratha, Zakaria, dalam (Alkadafi, 2015) 

mengemukakan bahwa :  “Bila dilihat dengan menggunakan pendekatan teori 

politik-hukum,  otonomi desa identik dengan, atau dapat digolongkan kedalam 

hak yang bersifat bawaan, yakni hak yang telah tumbuh, berkembang dan 

terpelihara dalam suatu kelembagaan (institution) yang merupakan urusan rumah 

tangga sendiri”.   

 Mengacu kepada pernyataan kedua ahli tersebut di atas, maka terlihat 

dengan jelas bahwa otonomi desa memang berbeda dengan otonomi daerah. 

Perbedaannya terutama terletak pada sumber otonominya. Otonomi daerah 

merupakan distribusi kewenangan dari pemerintah pusat dan diserahkan secara 

formal berdasarkan peraturan perundang undangan, karena itu otonomi daerah 

disebut otonomi pemberian, karena merupakan hak yang bersifat pemberian, 

yakni pemberian atau distribusi kewenangan dari pemerintah pusat.  Sedangkan 

otonomi desa merupakan hak bawaan, yang muncul seiring dengan pertumbuhan 

dan berkembangnya suatu kesatuan masyarakat desa serta terpelihara menjadi 

urusan rumah tangga desa itu sendiri.  Jadi, otonomi desa pada dasarnya adalah 

hak atau kewenangan untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan 

kepentingan masyarakat pada suatu kesatuan wilayah dan organisasi pemerintahan  

yang dikenal dengan sebutan Desa.  
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Perkembangan otonomi desa  di Indonesia 

1. Otonomi Desa Sebelum dan Sesudah IGO/IGOB (sebelum kemerdekaan) 

  Pada tahun 1906 Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan 

ordonasi desa yang dikenal dengan  Inlandsche Gemeente Ordonantie 

Java En Madoera disingkat IGO. Ialah undang-undang tentang desa yang 

berlaku untuk Jawa dan Madura. Kemudian pada tahun 1936 dikeluarkan 

Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten, disingkat IGOB adalah 

undang-undang tentang desa yang berlaku untuk daerah diluar jawa dan 

Madura. Contoh pemerintah desa berdasarkan IGO (di Jawa) adalah 

pemerintahan desa dibawah kesultanan Yogyakarta, dan pemerintah desa 

dibawah keraton Cirebon. Kemudian contoh pemerintah berdasarkan 

IGOB  (luar jawa) adalah pemerintahan Marga di Lampung pada tahun 

1927 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Marga Reglement Voorde 

Lampoengshe Districtien yang diperkuat dengan IGOB. Berdasarkan 

ketentuan tersebut marga diakui sebagai bentuk pemerintahan terendah di 

Lampung (Nurcholis, 2011). 

2. Otonomi Desa Pada Masa Orde Lama 

 Tiga tahun setelah proklamasi kemerdekaan, diundangkan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, menurut 

Undang-undang diatas desa ditetapkan sebagai salah satu bentuk 

pemerintahan daerah. Pada pasal 1 ayat 1 ditetapkan  bahwa daerah NKRI 

tersusun dalam tiga tingkatan: provinsi, kabupaten (kota besar), dan desa 

(kota kecil), nagari, marga dan sebagainya yang berhak mengatur dan 
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mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi kebijakan ini tidak dapat 

berjalan dikarenakan kondisi negara kita masih menghadapi ancaman 

Belanda dan belum dalam keadaan stabil. Pada tahun 1965 diundangkan 

Undang-undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desapraja. Pada pasal 1 

Undang-undang ini dijelaskan apa yang dimaksud dengan Desapraja, yaitu 

kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak 

mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai 

harta benda sendiri. Dalam perjalanannya nasib undang-undang ini juga 

sama dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 belum pernah 

dilaksanakan. Oleh karena itu, isi, bentuk dan mekanisme 

penyelenggaraan rumah tangga desapraja juga belum pernah dilaksanakan 

(Nurcholis 2011). 

3. Otonomi Desa Pada Masa Orde Baru  

 Pada Tahun 1979 dikeluarkan 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.  Jika dilihat dari teori desentralisasi dan otonomi generic, 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tidak menempatkan desa sebagai 

daerah otonom sebagaimana Undang-undang Nomor  22 Tahun 1948 dan 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 sekaligus juga tidak mengakui 

otonomi asli sebagaimana IGO, IGOB, dan Desa Ordonnanntie tetapi 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 menempatkan desa sebagai wilayah 
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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 juga tidak 

mengakui otonomi asli desa sebagai otonomi generic yang sudah ada baik 

yang berupa kelembagaan pemerintahan maupun budaya dan adat. Bahkan 

lembaga pemerintahan desa seperti lurah, carik, bayan, kamituwo, jogo 

boyo, ulu-ulu, modin (di Jawa), penghulu andiko, karapatan adat nagari 

(Sumatera Barat), kuwu, lembur lebai (Jawa Barat) dihapus. Satu-satunya 

lembaga desa asli yang masih bertahan di bawah Undang-undang Nomor. 

5 Tahun 1979 adalah keberadaan tanah komunal di Jawa Tengah dan Jawa 

Timur tanah bengkok dan tanah banda desa, (Nurcholis 2011).  

4. Otonomi Desa Pada Masa Reformasi 

a. Otonomi Desa Jilid I (Periode Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999) 

 Pada era Presiden BJ. Habibie UUD 1945 diamandemen, salah satu 

yang diamandemen ialah pasal 18 menjadi pasal 18, 18A, dan 18B. 

Pasal 18B berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan 

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang 

diatur dengan undang-undang. 

 Dengan amandemen tersebut maka berdasarkan pasal 18B ayat 2 

kedudukan desa masuk sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. 

Menurut pasal tersebut. Keberadaan desa yang masih eksis sebagai 
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kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya diakui 

oleh konstitusi dan diatur dengan Undang-undang.  

 Sebelum UUD 1945 diamandemen sudah dikeluarkan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah perubahan 

dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah daerah. 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 disamping mengatur 

pemerintahan daerah juga mengatur tentang desa.   

b. Otonomi Desa Jilid II (Periode Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004) 

Setelah berjalan kurang lebih  4 tahun, Undang-undang Nomor 22 

Tahun 1999 diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, 

tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan Undang-undang 

pemerintahan daerah tersebut, tidak merubah secara substansi ketentuan 

mengenai desa.  

 Rumusan Undang-undang  ini sama dengan sebagaimana yang 

tertuang dalam Undang-undang Nomor  22 Tahun 1999, hal yang 

membedakan adalah hilangnya anak kalimat dibawah Kabupaten. 

Kemudian perbedaan lain yang mendasar adalah perubahan badan 

perwakilan desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan 

permusyawaratan desa tidak mempunyai fungsi pengayoman adat. Ia 

hanya mempunyai fungsi regulasi dan penampung aspirasi masyarakat 

(Nurcholis 2011). 
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c. Otonomi Desa Jilid III (Periode Undang-undang No 23 Tahun 2004) 

 Setelah berjalan kurang lebih 10 tahun Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 diganti menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tersebut juga memuat 

tentang Pemerintahan Desa pada Bab XVIII Pasal 371-372.  Sebelum 

lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 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, pada pasal 1 ayat 1 disebutkan 

bahwa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”.  

 Adapun materi dan muatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

menegaskan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

dan Bhinneka Tunggal Ika. Landasan pemikiran dalam mengenai 
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Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.  

 

2.3 Konsep Desa 

 Menurut Widjaja (2010), “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat 

istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat. 

 Pemahaman makna mengenai istilah desa, dapat ditemui dalam berbagai 

sudut pandang, disesuaikan dengan keperluan pengkajian terhadap desa itu 

sendiri. Desa dapat dipandang dari sudut pemahaman orang umum (awam) atau 

pengertian sehari-hari, dapat pula dipandang dari sudut sosialogis, hukum dan 

politik, ketatanegaraan/pemerintahan dan sebagainya.     

 Pada zaman sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan 

penyebutan istilah desa sebenarnya lebih akrab atau lebih populer, terutama dalam 

lingkungan masyarakat di Jawa-Bali-Madura. Sedangkan pada masyarakat 

sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan daerah lainnya terdapat berbagai istilah 

untuk menyebut istilah yang sejenis dengan desa ini, seperti :  Dusun atau marga 

di Sumatera Selatan, Dusundati di Maluku, Kuta, Uta, atau Huta di Batak 

(Sumatera Utara), Nagari di Minang Kabau (Sumatera Barat), Gamppong dan 

meunasah di Aceh, Marga di Bengkulu, Kampung di Gorontalo dan Kalimantan 

Tengah, Paer atau Pamusung di Nusa Tenggara Barat, Kampung atau Binua di 

masyarakat Dayak Pontianak, Marga, dusun atau kampung di Jambi, Boya, 
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Ngata/Ngapa, Kinta, Lembo di Sulawesi Tengah, Lipu di Morowali, Sulawesi 

Tengah, Lembang, Gallarang, Wanua, Banua, Kampong di Sulawesi Selatan, 

Tyuh, Anek atau pekon di Lampung  (Alamsyah : 2011). 

 

2.4 Lembaga Adat Desa 

Pada pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan 

pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa. 

Lembaga adat desa sebagaimana dimaksud merupakan lembaga yang 

menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa 

yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga adat desa 

bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, 

melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan 

terhadap adat istiadat masyarakat desa.  

Pada penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan 

kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam 

kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah 

tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam 

eksistensinya, masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas 

harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang 

untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan 

masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. 
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Lembaga adat desa merupakan mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya 

dalam memberdayakan masyarakat desa. 

 

2.5 Nagari 

  Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 13  Tahun  

2011 Tentang Nagari Bab 1 Pasal 1 Poin 5 Nagari adalah kesatuan masyarakat 

hukum adat yang memiliki  batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) 

dan/atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah 

Kabupaten Pasaman.  

 Nagari merupakan wilayah atau sekumpulan kampung yang dipimpin oleh 

seorang penghulu (Niniak Mamak). Batas-batas wilayah nagari ditentukan oleh 

alam, seperti sungai, hutan, bukit dan sebagainya. Namun batas-batas seperti ini 

sekarang tidak lagi signifikan dengan diterapkannya pembagian wilayah secara 

administratif. Keluasan wilayah nagari sama dengan luas tanah yang dimiliki oleh 

masing-masing suku pendiri nagari dan daerah kantong. Daerah kantong adalah 

tanah yang berada di antara tanah ulayat masing masing suku. Sebelum bangsa 

Belanda menjejakkan kaki di tanah Sumatera, nagari merupakan sistem 

pemerintahan yang berdiri sendiri. Tidak ada pemerintah di atas nagari. Nagari 

merupakan republik mini yang diperintah secara demokrasi oleh anak nagari, 

sebutan penduduk nagari. Dalam pemerintahan nagari, pengambilan keputusan 

yang berkaitan dengan kepentingan umum berdasarkan pada musyawarah 

mufakat. Seiring perkembangan zaman, nagari bukan lagi merupakan bentuk 
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pemerintahan yang berdiri  sendiri. Sejak pemerintah Indonesia bentuk nagari 

mengalami pasang surut sampai saat ini. Saat ini, nagari merupakan pemerintahan 

di wilayah setingkat desa/kelurahan (Amin, 2015). 

1. Proses Pembentukan Nagari 

  Pembentukan nagari melewati proses panjang, sepanjang sejarah 

kehidupan masyarakat tinggal di nagari tersebut. Pembentukan nagari 

selalu berhubungan dengan proses persebaran penduduk, perpindahan, 

atau penggabungan kelompok masyarakat. Ada empat tahapan proses 

terbentuknya nagari, yaitu banjar, taratak, koto, dan akhirnya nagari. 

a. Banjar 

Banjar atau yang juga kabul merupakan tahap awal pembentukan 

nagari. Masyarakat ini masih belum terlalu lama menetap di suatu 

tempat dan masih tinggal di bangunan panggung sederhana bertiang 

empat (Dangau). Penduduk yang tinggal di banjar hanya berasal dari 

satu suku dengan mata pencarian berburu dan berladang. 

b. Taratak 

Taratak mempunyai arti bercocok tanam, sedangkan kampong 

tempat para penduduknya tinggal disebut dusun. Di dusun ini tinggal 

dua suku asal. Dengan adanya dua suku yang berbeda ini, terbuka 

kemungkinan di antara mereka menikah dan menggambarkan 

keturunan. Setelah masyarakat dusun semakin berkembang, mereka 

akan turun ke kaki bukit dan bermukin di sana. Mereka cenderung 

memilih permukiman dipinggir sungai atau anak-anak sungai. Di antara 
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mereka sudah mulai membangun rumah secara permanen. 

Perkampungan ini kemudian berkembang menjadi koto. 

c. Koto 

Koto terdiri dari tiga suku yang berbeda. Perkembangan penduduk 

tahap ketiga ini semakin pesat sehingga mereka membutuhkan lahan 

yang lebih luas. Biasanya, mereka akan mencari tempat-tempat yang 

lebih luas untuk perkampungan mereka. Namun, pilihan para penduduk 

ini tetap sama dengan permukiman sebelumnya, yaitu daerah daerah di 

sekitar aliran sungai. Sebagian besar penduduknya sudah 

membangunan rumah permanen. Perkembangan ini kemudian masuk 

pada tahap terakhir yaitu terbentuknya nagari. 

d. Nagari 

Ada empat suku asal yang menghuni permukiman ini yang 

sekaligus menjadi salah satu syarat terbentuknya nagari. Para penduduk 

mulai membangun permukiman yang lebih luas,aman dan lebih 

nyaman. Masing-masing keluarga menguasai tanah ulayat di hutan, 

ladang-ladang yang terletak di lereng-lereng bukit, dan sawah yang tak 

jauh dari perkampungan. Pada tahap ini, masyarakat mulai membentuk 

perangkat pemerintahan dan bentuk pemerintahan, meskipun dalam 

bentuk yang sederhana. 

 

2.6 Sistem Pemerintahan Nagari di Nagari Padang Gelugur  

Secara historis pemerintahan nagari merupakan sebuah pemerintahan 

tradisional yang diperintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki 
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kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat. 

Penghulu-penghulu tersebut dibantu oleh para manti (orang cerdik yang dipercaya 

oleh penghulu), malin (alim ulama), dan dubalang (hulubalang/keamanan) 

LKAAM  dalam (Harahap, 2012). 

Pemerintahan nagari sebagai pemerintahan terendah yang menggantikan 

pemerintahan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah 

provinsi Sumatera Barat. Terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai 

wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak 

mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan 

pemerintahannya. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Kabupaten 

Pasaman Bab 1 Pasal 1 Poin 6 disebutkan bahwa Pemerintahan Nagari adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari 

dan Badan Permusyawaratan Pemerintahan Nagari dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat.  

Dalam arti luas pemerintah nagari merupakan keseluruhan badan pengurus 

nagari dengan segala organisasinya, segala bagian-bagiannya, segala pejabat-

pejabatnya di nagari, seperti : Wali Nagari, wali Jorong, Badan Permusyawaratan 

Nagari (BAMUS) dan Kerapatan Adat Naagari (KAN). Sedangkan Dalam 

artisempit pemerintahan nagari berarti suatu badan pimpinan yang terdiri dari 

seorang atau beberapa orang yang mempunyai peranan pimpinan dan menentukan 
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dalam pelaksanaan tugas nagari seperti Wali Nagari dan perangkat nagari, kepala 

urusan dan kepala jorong (Harahap, 2012). 

Lidia Nora dalam (Satria, 2014) mengatakan bahwa pemerintahan nagari 

adalah “system pemerintahan desentralisasi paling rendah dengan otoritas 

tradisional Minangkabau.” Pemerintahan Nagari adalah sebuah bentuk kedaulatan 

rakyat yang berlandaskan adat istiadat dengan filosofi adat basandi syarak, syarak 

basandi kitabullah.  

Sistem pemerintahan nagari diharapkan tetap menggunakan otoritas adat 

dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, aturan-aturan yang tercantum dalam 

adat yang dapat membantu penyelenggaraan pemerintahan nagari seharusnya 

dapat diterapkan seperti musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan 

keputusan. Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang beranggotakan para niniak 

mamak dan pemuka-pemuka adat Minangkabau yang berpartisipasi dalam 

pemerintahan nagari dalam bentuk pemberian saran atau kritikan kepada 

pemerintah nagari mengingat bahwa nagari adalah pemerintahan yang memakai 

otoritas adat dalam penyelenggaraan pemerintahannya (Satria, 2014). 

 

2.7  Penerapan  Hukum  Adat  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari 

di Nagari Padang Gelugur 

 Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan 

kehidupan sosial di Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum 

tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran 

hukum masyarakatnya. Mengingat peraturan-peraturan ini dak tertulis dan tumbuh 

kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. 
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Istilah  Hukum  Adat  pertama  kali menempa 70 negara, termasuk Indonesia 

diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C Snouck Hurgronje. Kemudian pada 

tahun 1893, Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul ”De 

Atjehers” menyebutkan istilah hukum adat sebagai ”adat recht” (bahasa Belanda) 

yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (social control) 

yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan 

secara ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagaipakar Hukum 

Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia) dalam (Adharinal, 2012). 

 Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa, hukum adat dapat terlihat 

dari produk hukumnya. Beberapa produk hukum yang mengakomodir dan 

melegalkan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari di Padang 

Gelugur, antara lain: adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor  13  

Tahun  2011 Tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam 

Kabupaten Pasaman.  

 Indonesia memiliki sistem hukum yang beragam selain hukum negara. 

Masing-masing sistem hukum itu memiliki kekuatan mengikat pada kelompok 

masyarakat termasuk hukum adat yang mengikat bagi masyarakat hukum adatnya. 

Masyarakat hukum adat memiliki budaya, tradisi dan adat-istiadat tersendiri. Hal 

inilah yang membuat hukum adat yang hidup dan berkembang di Indonesia 

memiliki keanekaragaman dan keunikan tersendiri. 
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2.8 Kerapatan Adat Nagari (KAN) 

2.8.1 Pengertian Kerapatan Adat Nagari (KAN) 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 

2011 Kerapatan Adat Nagari  yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga 

Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun 

temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta 

menyelesaikan perselisihan sako dan pusako. Kerapatan Adat Nagari (KAN) 

merupakan lembaga kerapatan Niniak Mamak pemangku adat yang telah ada 

dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-

masing Nagari dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat 

di Nagari.  KAN (Kerapatan Adat Nagari) suatu lembaga di dalam nagari 

yang mengurus dan menjaga serta melestarikan adat dan kebudayaan di 

Minangkabau (Amin, 2015). Di mana KAN ini terdiri dari berbagai unsur 

dalam nagari tersebut seperti; 

1. Para penghulu atau datuk setiap suku yang ada dalam ke nagarian 

tersebut. 

2. Manti atau cadiak pandai merupakan kalangan itelektual dalam nagari 

tersebut. 

3. Malin atau alim ulama yang ada dalam nagari tersebut. 

Dubalang atau penjaga keamanan dalam nagari tersebut. Di dalam 

suatu kenagarian keputusan-keputusan KAN di jadikan pedoman oleh Wali 

Nagari dalam menjalankan pemerintahannya dan wajib di taati oleh seluruh 
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masyarakat kenagarian tersebut sepanjang tidak melanggar peraturan dan 

perundangan yang berlaku. 

2.8.2 Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) 

 Untuk memberikan kontribusi yang layak bagi pemerintah nagari, 

Kerapatan Adat Nagari (KAN) tentu mempunyai tugas dan fungsi yang harus 

di laksanakan, ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman 

Nomor  13  Tahun  2011 Tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat 

Hukum Adat Dalam Kabupaten Pasaman Yaitu Pada Pasal 7 Dan 8;  

Tugas KAN terdiri sebagai berikut: 

1. Memberikan masukan kepada pemerintahan nagari dalam melestarikan 

nilai-nilai Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabbullah di nagari; 

2. Menginventarisir gelar sako yang telah ada di nagari, silsilah kaum dan 

kedudukan suku menurut adat di nagari, untuk memperjelas pewaris sako 

dan pusako; 

3. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan 

dengan sako, pusako dan sangsako; 

4. Mengurus dan mengelola harta kekayaan nagari; 

5. Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat; 

Mengusahakan perdamaian dan memberikan  nasehat-nasehat hukum 

terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan 

kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut 

sepanjang adat; 
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6. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum 

menurut sepanjang adat yang berlaku pada setiap nagari, bajanjang naiak 

batanggo turun, yang berpucuk kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) 

serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah-tengah 

masyarakat Nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan 

semangat kegotong-royongan; 

7. Mengembangkan kebudayaan anak nagari dalam upaya melestarikan 

kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan 

nasional; 

8. Membina masyarakat hukum adat nagari menurut Adat Basandi Syara’, 

Syara’ Basandi Kitabullah; 

9. Bersama Pemerintahan Nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan 

kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari. 

KAN bersama pemerintahan nagari menjaga, memelihara dan 

memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari.  

Kerapatan Adat Nagari (KAN) melaksanakan tugas setelah melalui proses 

bajanjang naiak batanggo turun sesuai dengan adat salingka nagari.  Selain 

mempunyai tugas yang harus diemban oleh KAN, KAN juga mempunyai 

fungsi. sebagai berikut: 

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 
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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.  

 Fungsi yang dilakukan oleh KAN berdasarkan azas musyawarah dan 

mufakat sepanjang tidak bertentangan dengan ”adat basandi syara’, syara’ basandi 

kitabullah” serta Peraturan Perundang-undangan. Setiap keputusan yang diambil 

oleh KAN ditetapkan melalui rapat KAN sesuai dengan adat salingka Nagari 

 

2.9 Pandangan Islam Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan 

Surah An-Nur ayat 55 

                                   

                                  

                                   

Artinya:  Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara 

kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh- 

sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana 

dia Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan 

sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah 

diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar 

(keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman 

sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada 

mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan barangsiapa yang 

(tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang 

fasik. (Qs An-Nur 55) 

 

 Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Islam menggunakan kata khilafah, 

sebagai kata kunci, bukan dengan kedaulatan atau yang lainnnya dengan demikian 
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pemegang kekuasaan dan penggunaannya harus sesuai dengan norma dan hukum 

tuhan. Selain itu kekuasaan untuk mengatur bumi, mengelola negara dan 

menyejahterakan masyarakat dan dijanjikan kepada seluruh masyarakat beriman, 

bukan kepada seseorang atau suatu kelas tertentu. Kata kekuasaan dan 

kekhalifahan dengan sendirinya akan terkait dengan raja-raja. Menurut konsep 

alqurán kekhalifahan bukanlah hak yang istimewa individu,kelompok tertentu, 

melainkan hak kolektif yang mengakui kedaulatan mutlak tuhan atas diri 

merekadan menjalankan hukum tuhan yang disampaikan oleh rasul. Adapun 

kaitannya dengan penelitian ini yaitu dalam memegang amanah, pemegang 

kekuasaan khusunya pemerintah nagari harus dapat mengelola nagari dan 

menyejahterakan masyarakatnya dan dapat bekerja sama dengan lembaga-

lembaga lainnya dengan baik untuk dapat memajukan  nagari tersebut. 

 

2.10 Penelitian Terdahulu  

Dalam melakukan penelitian Eksistensi Lembaga Kerapatan Adat 

Nagari (KAN)  pada Era Otonomi Desa (Studi Kasus Kenagarian Padang 

Gelugur, Pasaman, Sumatera Barat.), peneliti juga menganalisis  beberapa 

penelitian terdahulu yang terkait dengan topik yang peneliti angkat sebagai bahan 

masukan pembanding. Adapun penelitian terdahulu tersebut antara lain yang 

pertama yaitu penelitian dari Dedi Amin. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Amin ini yaitu pada tahun 2015 yang 

berjudul Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Pembangunan Nagari  

(Studi pada Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah 

Datar). Adapun hasil dari penelitiannya yaitu menunjukan bahwa peran 
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Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam pembangunan Nagari Baringin sangat 

dibutuhkan oleh Pemerintah Nagari dalam pembangunan. Karena Kerapatan Adat 

Nagari memiliki peran strategis dalam pembangunan Nagari Baringin yang mana 

pembangunan ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Tetapi harus ada peran dari 

lembaga lokal Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam pelaksanaan pembangunan 

yang dilakukan Pemerintah Nagari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data 

dilakukan secara kualitatif, yaitu pengamatan langsung atau observasi, wawancara 

mendalam dan dokumentasi. 

 Penelitian terdahulu kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Randi 

Zulfikar pada tahun 2016 yang berjudul  Peranan Kerapatan Adat Nagari 

(Kan) Pauh V Kota Padang Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat 

Suku Melayu. Bahwa pada penelitian ini menjelaskan bagaimana proses 

penyelesaian sengketa tanah ulayat di tingkat Kerapatan Adat Nagari dan hasil 

penelitian ini menunjukan proses penyelesaian sengketa di Kerapatan Adat Nagari 

sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan Adat dan Peraturan 

Daerah yang berlaku meskipun terdapat beberapa kendala yang di hadapi 

olehKerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa tanah ulyat yang 

terjadi, kendala yang paling utama yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat 

terhadap Kerapatan Adat Nagari dan fasilitas yang tersedia di Kerapatan Adat 

Nagari kurang memadai.  

 Studi relevan selanjutnya yang berkaiatan dengan topik Kerapatan Adat 

Nagari (KAN), sudah ada beberapan tulisan yang membahas dalam bentuk 



 35 

skripsi. Antara lain Sartika Ayu (2008). Yang berjudul “Peran Tungku Tigo 

Sajarangan” di Nagari Salimpang Pasca diberlakukannya Perda Propinsi 

Sumbar nomor 9 tahun 2000 tentang kentuan pokok Pemerintah Nagari. 

Dalam studi ini membahas keberadaan Tungku Tigo Sajarangan dalam nagari 

terpingirkan sehingga otoritas mereka menjadi merosot dengan tajam, perananya 

diambil oleh lembaga-lembaga formal pemerintah.   

 Dilanjutkan dengan penelitian dari Habibul Asri pada tahun 2013 yang 

berjudul Peran Dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari Alam Pauh Duo 

Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan. Hasil dari penelitian ini yaitu 

Dalam pelaksanaan Kerapatan adat nagari (KAN) sebagai lembaga terdepan 

dalam pemasyarakatan pengimplementasian Adat Basandi Syarah-Syarah 

Bersandi Kitabullah (ABS-SBK) perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak 

termasuk dari pemerintah daerah, sehingga nilai ABS-SBK itu benarbenar 

terlaksana di masyarakat nagari. Saat ini fungsi KAN sebagai lembaga kontrol 

sosial dalam kenagarian tidak terlihat lagi, peranan KAN telah tergantikan oleh 

lembaga sosial lain seperti kepolisian, kejaksaan. Masyarakat yang mempunyai 

masalah langsung saja menyelesaikan masalah dengan melapor ke kantor polisi 

dan meminta saran lagi ke penghulu ataupun kepada KAN (kerapatan adat 

nagari). Hal ini juga yang membuat fungsi dan peranan mamak menjadi berkurang 

di minangkabau. Padahal dalam realitas nya hubungan antara adat dan 

pemerintahan di tingkat Nagari saling topang menopang dan serasi. 

 Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik peneliti yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Dina Endriana (2010), dengan judul Sistem 
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Pemerintahan Nagari   (Studi Kasus: Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 

Nagari di Nagari  Cingkariang Kabupaten agam Menurut Perda Nomor 12 

Tahun 2007  Tentang Pemerintahan Nagari). Yang mana hasil  penelitian ini 

yaitu menunjukkan bahwa untuk menjadi sebuah nagari melalui empat tahapan 

(fase), mulai dari taratak, dusun, koto, nagari. Pemerintahan nagari menurut adat 

Minangkabau dipimpin oleh Penghulu. Penghulu merupakan pemimpin suku. 

Dalam memimpin nagari, penghulu-penghulu berada dalam kelembagaan yang 

disebut KAN (Kerapatan Adat Nagari). Ketua dari KAN merupakan kepala 

nagari. Sedangkan peda sistem pemerintahan nagari menurut Perda Nomor 12 

Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, pemerintahan nagari dipimpin oleh 

Wali nagari. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, wali nagari dan 

BAMUS nagari mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. 

Dalam penelitian ini terlihat bahwa fungsi  KAN bergeser menjadi lembaga 

kemasyarakatan yang memiliki tugas dan fungsi  mengurus urusan Adat 

Minangkabau.  

 Selanjutnya yaitu penelitian dari Wedy Nasrul pada tahun 2010 dengan 

judul Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Pembangunan Nagari 

Sungai Pua. Penelitian ini menunjukkan peran masyarakat dan lembaga di dalam 

pembangunan pedesaan tidak hanya terbatas pada pemilik manfaat, tapi secara 

aktif juga terlibat langsung dalam program pembangunan. Kondisi lembaga adat 

lokal sekarang akan mempengaruhi perannya dalam pembangunan pedesaan. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di Nagari Sungai 

Pua, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam.  
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 Temuan penelitian menunjukkan, akibat campur tangan pemerintah 

terhadap pemerintah nagari dari waktu ke waktu secara tidak langsung membuat 

peran lembaga lokal adat semakin berkurang dalam pembangunan pedesaan. 

Peran lembaga lokal adat dalam pembangunan nagari masih ada di setiap langkah 

pengembangan pedesaan, dimana dominasi peran nyatanya adalah tahap 

perencanaan dan koordinasi. 

 Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu 

adalah objek enelitian, varabel penelitian dan tempat penelitian. 

 

2.11 Defenisi Konsep 

Adapun definisi konsep menurut peneliti adalah: 

1. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur 

kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2. Otonomi desa merupakan otonomi yang  khas/asli bangsa Indonesia, yang 

sudah tumbuh  dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia 

seiring dengan perkembangan peradabannya, serta diperoleh secara 

tradisional atau  bersumber dari hukum adat (asli Indonesia), 

perwujudannya tercermin dalam tata kehidupan masyarakat atau 

pemerintahan desa adat. 

3. Lembaga Adat Desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi 

adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan 

berkembang atas prakarsa masyarakat desa. 
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4. Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga kerapatan Niniak Mamak 

pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun 

sepanjang adat yang berlaku di masing-masing Nagari dan merupakan 

lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di Nagari. 

5. Pemerintahan Nagari yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan 

Pemerintahan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat. Sedangkan dalam arti luas pemerintah nagari 

merupakan keseluruhan badan pengurus nagari dengan segala 

organisasinya, segala bagian-bagiannya, segala pejabat-pejabatnya di 

nagari, seperti : Wali Nagari, wali Jorong, Badan Permusyawaratan Nagari 

(BAMUS) dan Kerapatan Adat Naagari (KAN). 

 

2.12  Indikator Penilaian 

Tabel 2.1 

Indikator Penilaian 

 

No Konsep Indikator Sub Indikator 

1 Fungsi KAN dalam 

Perda Kabupaten 

Pasaman Nomor 13 

Tahun 2011 tentang 

Nagari Sebagai 

Kesatuan Masyarakat 

Hukum Adat Dalam 

Kabupaten Pasaman 

1) Mengurus dan 

mengelola adat 

nagari 

a. Memberikan penyegaran 

pada tokoh-tokoh 

masyarakat melalui 

pelatihan dan workshop 

tentang adat istiadat 

b. Tetap melestarikan nilai 

adat istiadat dan kesenian 

adat misalnya denggan 

membuat grup randai 

 

2) Sebagai lembaga 

pendidikan dan 

pengembangan 

adat nagari   

a. Menerapkan program 

kembali ke surau dengan 

memberikan pendidikan 

dan pelatihan adat kepada 

generasi muda/anak-anak 

nagari 
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No Konsep Indikator Sub Indikator 

b. Membuat sarana untuk 

memajukan anak nagari 

melalui perpustakaan 

nagari 

 

3) Sebagai lembaga 

peradilan adat 

 

a. Menetapkan sanksi adat 

kepada anggota/warga 

masyarakat yang 

melakukan kesalahan 

b. KAN menjadi mediator 

(penengah) memfasilitasi 

untuk mencapai 

perdamaian dalam 

penyelesaian senngketa 

adat. 

 

4) Membina hukum 

adat dan istiadat 

a. Mengadakan sosialisasi 

nilai-nilai adat istiadat 

kepada seluruh lapisan 

masyarakat 

5) Memberikan 

kedudukan hukum 

menurut hukum 

adat  terhadap hal-

hal yang 

menyangkut harta 

kekayaan 

masyarakat dalam 

hal persengketaan 

atau perkara 

perdata adat 

a. KAN sebagai mediator 

meluruskan dan 

memberikan putusan sesuai 

dengan yang telah 

disepakati oleh pihak yang 

bersengketa 

6) Meningkatkan 

kualitas hubungan 

emosional 

perantau dengan 

nagari 

a. Membuat 

acara/perkumpulan 

bersama perantau untuk  

meningkatkan kembali rasa 

kebersamaan antara 

perantau dengan anak 

nagari 

Sumber :  Perda Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 2011tentang Nagari Sebagai 

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Kabupaten Pasaman 
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2.13 Kerangka Berfikir  
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